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O sujeito (personagem) no cinema documentário brasileiro e a escala de 

abordagem: estudo de caso em O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas.
i
 

Adérito Schneider Alencar e Távora
ii
 

 

RESUMO: Neste artigo, busco identificar e analisar os diferentes tipos de personagens 

no filme documentário brasileiro O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas 

(Paulo Caldas e Marcelo Luna, 2000), considerando principalmente as definições de 

personagens “tipos sociológicos” e “locutores auxiliares”, de Jean-Claude Bernardet, e a 

definição de personagens individualizadas. A partir daí, viso fazer uma relação com 

algumas das demais produções do cinema brasileiro, desde o Cinema Novo até a 

produção contemporânea (pós-Retomada) – sempre focado na questão das personagens 

e seus papéis na narrativa fílmica. 

PALAVRAS-CHAVE: cinema, documentário, personagens. 

 

Introdução 

As escolhas que se dão nas relações estabelecidas entre cineasta-câmera e os 

atores sociais envolvidos na realização de um filme documentário implicam em 

decisões éticas, estéticas e ideológicas. Portanto, concentrar-me-ei aqui numa análise 

das personagens do filme O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas (Paulo 

Caldas e Marcelo Luna, 2000), no qual percebo o que julgo serem os três principais 

tipos de personagens do documentarismo nacional – a personagem “tipo sociológico” e 

a personagem “locutor auxiliar” (usando duas terminologias de Jean-Claude Bernardet) 

e a personagem individualizada –, para analisar essas possíveis relações. 



Evidentemente, existe um papel de poder ocupado pelo cineasta na lógica da 

produção do filme e, principalmente, na montagem do mesmo. Todavia, isso não anula 

o poder da personagem, pois, usando uma premissa foucaultiana, o poder não é 

localizado ou localizável em nenhum ponto específico da estrutura (no caso, do filme; 

da produção do filme). Poder são redes de dispositivos e mecanismos a que nada ou 

ninguém escapa. Não é algo que se tenha ou não, é algo que se pratica. Não existe O 

poder, existem práticas ou relações de poder. Portanto, muitas vezes as personagens 

aqui analisadas se encaixam em mais de uma classificação, ou seja, a personagem pode 

se comportar de diversas maneiras nessa relação com a/o câmera-cineasta e isso pode 

ser percebido de diversas formas dentro da narrativa fílmica. 

 

As personagens “tipos sociológicos” 

Jean-Claude Bernardet, em Cineastas e imagens do povo (2003), usa o filme 

Viramundo (Geraldo Sarno, 1965) para exemplificar o que ele chama de personagem 

“tipo sociológico”. Viramundo é um documentário curta-metragem do Cinema Novo 

que fala da migração nordestina para São Paulo. Com características do documentário 

clássico e do cinema direto, a obra usa em sua construção narrativa recursos como a 

locução de um narrador onisciente (voz over) e entrevistas. Assim como grande parte da 

produção documentária do Cinema Novo, é um filme que busca discutir a realidade 

social brasileira apresentando problemas, causas e, muitas vezes, soluções. Assim, a 

personagem “tipo sociológico” é uma personagem que tem papel de exemplificação no 

filme, estabelecendo uma lógica entre o geral (macro) e o particular (micro). 

 

Eles [os entrevistados] emprestam suas pessoas, roupas, expressões 

faciais e verbais ao cineasta, que, com elas, molda o tipo, construção 

abstrata desvinculada das pessoas [...]. O tipo sociológico, uma 

abstração, é revestido pelas aparências concretas da matéria-prima 

tirada das pessoas, o que resulta num personagem dramático. Tais 

pessoas não têm responsabilidade no tipo sociológico e na 

personagem dramática que resulta da montagem. E, mais uma vez, 

para que funcione esse sistema, é necessário que da pessoa se 

retenham os elementos, e apenas eles, úteis para a construção do tipo. 

[...] O tipo com o qual se lida condiciona a matéria-prima individual a 

ser selecionada. Mas os caracteres singulares dessa pessoa 

(expressividade, gestualidade etc) revestem o tipo de uma capa de 

realidade que tende a nos fazer aceitar o personagem dramático que 



encarna o tipo sociológico como a própria expressão pessoal. Mas o 

que ocorreu foi que o tratamento dado à pessoa se mostrou 

determinado pelo tipo a construir, e nele se dissolve o indivíduo. 

Ficamos com a impressão de perfeita harmonia entre o tipo e a pessoa, 

quando o tipo – abstrato e geral – é todo-poderoso diante da pessoa 

singular que ele aniquila (BERNARDET, 2003, p.24). 

 

O Cinema Novo era um movimento que tinha como um dos objetivos denunciar 

as desigualdades sociais brasileiras, compreendendo o problema e suas causas e 

apontando soluções. Dessa forma, o personagem “tipo sociológico” é tão importante 

nessa lógica, pois 

 

ele representa a massa homogeneizada na coletividade. A escala de 

observação é ampliada, a abordagem é geral. Quando o filme destaca 

algum personagem, ele não apresenta o indivíduo inteiro, nas suas 

múltiplas facetas. Ao invés disso, ele apresenta um homem que 

representa o tipo migrante bem sucedido, ou o tipo migrante 

fracassado, ou ainda o tipo empresário [no caso de Viramundo] 

(HOLANDA, 2004, p.2). 

 

E, sendo uma personagem que tem como função para o bom funcionamento do 

sistema de informações do filme exemplificar essa realidade, 

 

[...] nunca os diretores nos fazem penetrar no interior dessas 

personagens para dissecar suas dúvidas, sua consciência, suas 

alienações. Vemos sempre a ação dessas personagens no seio da 

coletividade (BERNARDET, 1978, pp.153-154). 

 

O uso do “tipo sociológico” pode ser percebido não apenas em Viramundo, mas 

também em outros documentários clássicos do Cinema Novo – como em Maioria 

absoluta (Leon Hirszman, 1964), por exemplo. Ao falar de analfabetismo no Brasil, o 

filme de Hirszman usa em sua narrativa os mesmos recursos: a voz over como voz do 

saber (apresentando dados, contextualizando o espectador, apontando soluções etc) e 

camponeses analfabetos como “tipos sociológicos”, ou seja, personagens não 



individualizados que cumprem o papel de exemplificação dessa realidade maior 

apresentada no documentário.  

O mesmo acontece em O país de São Saruê (Vladimir Carvalho, 1971), que fala 

das atividades econômicas da região nordestina do Rio do Peixe (região fronteiriça entre 

Paraíba, Pernambuco e Ceará), e até mesmo em Garrincha, alegria do povo (Joaquim 

Pedro de Andrade, 1963), que, apesar de partir do jogador de futebol Garrincha como 

personagem principal, é um documentário sobre o futebol como instrumento de 

alienação do povo brasileiro. Isso para ficar em apenas alguns exemplos dos 

documentários mais representativos do Cinema Novo. 

A personagem “tipo sociológico” não foi totalmente abandonada mesmo em 

filmes documentários que buscam fugir do modelo clássico do gênero, como é o caso do 

filme de Paulo Caldas e Marcelo Luna. Em O rap do Pequeno Príncipe contra as almas 

sebosas, a personagem “tipo sociológico” pode ser vista em vários momentos. São 

personagens cuja fala é captada em som direto (em depoimento direto à câmera ou não). 

Nessa obra, classifico como personagens “tipo sociológico”: o radialista Cardinot e os 

participantes de seu programa de rádio; os demais integrantes do grupo Faces do 

Subúrbio; os três justiceiros não-identificados; a repórter fotográfica; e outros 

presidiários. Nessa obra, são personagens que servem como exemplificação de uma 

realidade macro discutida na narrativa. 

 

As personagens “locutores auxiliares” 

O segundo tipo de personagem que identifico neste trabalho são os “locutores 

auxiliares”. São personagens que, segundo Bernardet (2003), são também entrevistados 

(com fala também registrada em som direto), mas que não falam de si, pois estão fora da 

experiência direta. O locutor auxiliar “não é objeto de estudo do filme e colabora com o 

bom funcionamento do sistema particular/geral” (BERNARDET, 2003, p.25). Falando 

novamente de Viramundo, o autor explica que, ao “locutor auxiliar” é conferida “uma 

posição intermediária entre esse locutor [voz over] e os migrantes entrevistados [„tipos 

sociológicos‟]” (BERNARDET, 2003, p.25). Para Bernardet, a função do locutor 

auxiliar “é ajudar o locutor [voz over] a expor as idéias e os conceitos a serem 



transmitidos [...]. Ele alivia a locução off do filme, possibilitando que ela ocupe menos 

tempo, e aproxima as informações genéricas do „real‟.” (BERNARDET, 2003, p.25). 

 

De modo geral, os locutores auxiliares estão numa posição de poder, 

quer pelo saber, quer pelo cargo que ocupam, bem como pela função 

que desempenham no sistema de informação dos filmes. Estão assim 

mais próximos dos locutores do que dos entrevistados. E tudo isso não 

ocorre sem contradições (BERNARDET, 2003, p.26). 

 

Todavia, é importante ressaltar que o filme O rap do Pequeno Príncipe contra 

as almas sebosas não faz uso de locução, seja por voz over de um narrador onisciente, 

seja por locução off dos próprios diretores. Aliás, o não-uso de locução é uma tendência 

do cinema documentário brasileiro contemporâneo, em contraposição ao cinema 

documentário clássico – estrutura narrativa a qual mais se aproxima os documentários 

do Cinema Novo. 

O “locutor auxiliar” é um modelo de personagem facilmente encontrado no 

cinema documentário brasileiro contemporâneo. Pode ser visto no papel de diversos 

profissionais (tais como historiadores, jornalistas, antropólogos, sociólogos, cientistas 

políticos, filósofos, economistas, políticos, entre outros) que assumem a fala em 

diversos filmes e que estão mais ou menos diretamente envolvidos com os eventos 

narrados na obra, como em O Velho, a História de Luiz Carlos Prestes (Toni Venturi, 

1997); Notícias de uma Guerra Particular (João Moreira Salles e Kátia Lund, 1999); e 

Caparaó (Flávio Frederico, 2006), para ficar em apenas pouquíssimos exemplos. 

Considerando-se a recente produção de obras cinematográficas de 

documentários no Brasil, ouso dizer que filmes que usam o modelo narrativo da voz 

over são exceção. Dessa forma, filmes do gênero que buscam discutir temas históricos, 

biográficos, sociológicos, antropológicos, políticos e afins apropriam-se cada vez mais 

do papel do “locutor auxiliar” para substituir o locutor da voz over e assumir as rédeas 

da condução narrativa do filme e da enunciação do sistema de informação da obra. 

Portanto, os cineastas cada vez mais usam os “locutores auxiliares” como porta-voz do 

discurso do filme, do diretor. E isso pode acontecer tanto por personagens-entrevistados 

no papel de “especialistas” (fora da experiência narrada no filme), quanto de 

personagens que têm ou tiveram envolvimento direto na experiência abordada. 



No caso de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, os “locutores 

auxiliares” têm praticamente a mesma importância dos “tipos sociológicos”, ou seja, são 

personagens com menos inserções do que as personagens principais, que são 

individualizadas (veremos isso a seguir). Nesse filme, os “locutores auxiliares” podem 

ser vistos principalmente nas figuras do delegado de polícia – que lida diretamente com 

o caso de Helinho – e do advogado criminalista, que surge para contextualizar 

informações relativas ao código penal brasileiro e apresentar um panorama geral da 

situação social brasileira, entre outras coisas.  

Outra personagem de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas que 

pode ser classificada como “locutor auxiliar” é um presidiário não-identificado. É uma 

personagem que ocupa o papel de detentor do saber (no caso, da realidade interna e 

cotidiana de um presídio) e que tem como função no sistema de informação do filme 

contextualizar o espectador dessa realidade do presídio. Há ainda os integrantes dos 

grupos Faces do Subúrbio e Racionais MC‟s, além dos próprios três justiceiros, mas que 

apontam essa complexidade classificatória. São exemplos que demonstram que uma 

personagem pode desempenhar mais de um papel dentro do filme, ora portando-se 

como um determinado tipo, ora como outro – ou, em alguns casos, num nível de 

complexidade em que criar uma classificação desse tipo torna-se praticamente 

impossível. 

 

As personagens individualizadas 

As “personagens individualizadas” são personagens que ganham força na 

produção do cinema documentário brasileiro contemporâneo, ou seja, a partir da 

Retomada e, especialmente, no século XXI. Evidentemente, seria inviável fazer um 

estudo quantitativo e qualitativo que prove (ou não) que esse tipo de personagem é 

maioria no atual documentarismo nacional, visto que há centenas de filmes longas-

metragens produzidos e lançados comercialmente nos cinemas brasileiros desde a 

Retomada, além de uma quantidade imensurável de curtas e médias-metragens, 

documentários televisivos, obras feitas exclusivamente para internet, entre outros. 

Todavia, é uma tendência que observo em documentários que ganham relevância na 

crítica especializada, em pesquisas acadêmicas e premiações em festivais de cinema 

(tais como o É Tudo Verdade). 



Ainda que a personagem individualizada seja uma característica que julgo 

comum no cinema contemporâneo, não é exclusividade do documentarismo pós-

Retomada.  Aliás, Eduardo Coutinho tem um papel fundamental nessa discussão, pois é 

um dos mais relevantes documentaristas da cinematografia brasileira (e mundial) e 

grande responsável por esse ponto de inflexão no documentarismo nacional. Acredito 

que o grande marco para a personagem individualizada no documentário brasileiro seja 

uma obra dos anos 1980, o filme Cabra Marcado para Morrer (Eduardo Coutinho, 

1984) – embora o mesmo seja identificado em obras anteriores, como Di-Glauber 

(Glauber Rocha, 1977).  

E é nesse modelo de produção de documentário que se encaixa O rap do 

Pequeno Príncipe contra as almas sebosas. Mais do que um documentário sobre as 

problemáticas e debates acerca da violência urbana no Brasil (ou mesmo da região 

metropolitana de Recife), o filme é uma narrativa sobre Helinho, o matador de almas 

sebosas. Hélio, o Pequeno Prìncipe, não é apresentado aqui como um “tipo sociológico” 

que exemplifica ou representa um contexto, uma realidade, uma situação maior. A 

personagem é individualizada, pois sua trajetória no mundo e no filme é única, 

particular. 

Aliás, o dado inicial de Helinho ser um justiceiro preso e de estar respondendo 

judicialmente por 44 homicídios faz de sua história algo muito particular, o tornando 

facilmente uma personagem que foge das amarras do “tipo sociológico”. Ele não é uma 

exemplificação dos criminosos ou homicidas, de uma forma geral, e, da mesma forma, 

não é uma exemplificação do detento, do presidiário, da pessoa em situação carcerária – 

e nem mesmo do justiceiro. Além da sua trajetória particular enquanto criminoso, 

Helinho apresenta uma particularidade também na sua situação enquanto preso, pois se 

encontra em cela isolada, visto que corre risco de vida dentro do próprio presídio. E, 

mais importante ainda, a narrativa fílmica o coloca como protagonista (a começar pelo 

título do filme). 

Ao lado de Helinho, há outras duas personagens ganham destaque dentro da 

obra: sua mãe (Dona Maria) e, principalmente, José Alexandre Santos de Oliveira, o 

Alexandre Garnizé, baterista e percussionista do grupo Faces do Subúrbio. Assim como 

os “locutores auxiliares” presentes no filme, essas personagens individualizadas 

(Helinho e Alexandre) falam diretamente à câmera, se apresentam a ela (Dona Maria 



não se apresenta, mas seu nome completo é citado na primeira fala de seu filho). 

Todavia, diferentemente dos “locutores auxiliares” e dos “tipos sociológicos”, eles não 

estão presentes na narrativa fílmica apenas como exemplificação de uma realidade 

maior ou simplesmente pelo que têm a dizer devido a sua posição de poder dentro do 

filme. Além de suas opiniões, nos interessa suas trajetórias de vida. 

Helinho, Dona Maria e Alexandre Garnizé são as personagens que mais 

inserções têm dentro do filme, seja por meio de fala, seja por uso de suas imagens. 

Além disso, são personagens exploradas em diversas facetas – inclusive, com abertura 

para a possibilidade da contradição. Helinho é filmado e entrevistado dentro do presídio. 

Há interesse por sua rotina, sua trajetória de vida, suas idéias. O mesmo acontece com 

sua mãe, que é filmada e entrevistada dentro de casa, é filmada assistindo a uma 

entrevista de Helinho e, ainda, numa visita ao filho no presídio (e seu deslocamento 

entre casa e penitenciária). Abordagem semelhante é realizada com Alexandre, que é 

filmado e entrevistado em casa, na rua, tocando bateria e percussão, fazendo tatuagem, 

ao lado dos companheiros do grupo Faces do Subúrbio etc. No entanto, é importante 

ressaltar que ao mesmo tempo que Garnizé é um personagem individualizado, ele 

assume um papel de narrador (ainda que indireto) no filme, conduzindo o mesmo e, 

principalmente, apresentando dados de contextualização acerca do universo abordado. 

 

Conclusão  

A obra de Paulo Caldas e Marcelo Luna trabalha com uma temática cara ao 

Cinema Novo e ao cinema brasileiro, de um modo geral. Conforme aponta Maria do 

Socorro Carvalho (2006), esse movimento do cinema brasileiro em meados do século 

XX abordava principalmente os temas da escravidão, da violência e do misticismo 

religioso e tinha o Nordeste como principal cenário para essa discussão. No caso de O 

rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, trata-se de uma produção nordestina, 

realizada na região metropolitana de Recife, e que, ao falar do justiceiro Helinho, tem 

como violência o seu principal eixo temático. Além disso, de maneira implícita, fala 

também de misticismo religioso e até mesmo de “escravidão” – ao falar de sub-

empregos. 



Todavia, diferente do Cinema Novo que buscava uma compreensão completa do 

fenômeno abordado e chegava a apontar soluções para os problemas apontados, temos 

aqui, na sequência final do filme, as últimas falas de Helinho e dos três justiceiros não-

identificados que apontam para uma insolubilidade da problemática da violência urbana. 

“Se a gente morrer, nasce outro. O problema é esse. Nunca se acaba”, fala um dos três 

justiceiros. “A malandragem começa com um e termina com dez”, afirma Helinho. E, 

assim, todos eles apontam para a impossibilidade de resolução do problema da violência 

urbana. Em seus discursos, concluem que sempre existirão almas sebosas, que causarão 

problemas à sociedade, e justiceiros, que, ao buscarem resolver esse problema por meio 

do assassinato das almas sebosas, gerarão o sentimento de vingança desses, num círculo 

sem fim. 

Portanto, O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas é um caso 

interessante para perceber algumas mudanças paradigmáticas do cinema documentário – 

ou em parte representativa das produções do gênero, especialmente no Brasil. Ao buscar 

fugir do modelo narrativo clássico do documentarismo, apostando numa montagem 

dinâmica e no uso de diversos personagens (com diversos papéis no sistema de 

informações do filme), Paulo Caldas e Marcelo Luna abandonam o modelo da voz over 

e constroem o discurso do filme através das falas das personagens. Fazendo isso, 

rompem com o modelo das relações de causa e efeito e, principalmente, rompem com a 

perspectiva da conclusão; do apontamento de uma solução para a problemática discutida 

no filme. 

Esta postura dos cineastas evidenciada no filme está inserida no contexto da 

crise da subjetividade que atingiu às Ciências Humanas e as Artes em meados do século 

XX e que, portanto, impactou fortemente a produção do cinema documentário. Sendo 

esse um gênero desenvolvido nas premissas de termos tão complexos e de difícil 

definição, tais como “realidade” e “verdade”, entre outros, o documentarismo 

(principalmente a partir do cinema moderno e, mais especificamente, do cinema-

verdade francês), buscou fugir dessas armadilhas de compreensão totalizante da 

realidade.  

Portanto, Paulo Caldas e Marcelo Luna não têm medo de explorar a contradição 

de suas personagens. Isso pode ser percebido, por exemplo, no trecho em que Alexandre 

Garnizé – após relatar a história do assalto de que foi vítima e do assassinato desse 



assaltante, posteriormente, por Helinho – diz: “Cara, eu acho que ninguém tem o direito 

de tirar a vida de ninguém. Só que, porra, só do cara pensar em sair de casa, bicho, de 

manhã cedo, ir trampar, passar o mês todinho ralando, para no final do mês ganhar 

cento e trinta conto, chegar um filho da puta e meter um cano em cima de tu e tomar seu 

sapato, tomar tua grana, arrombar teu barraco, e...”. A fala inconclusiva de Alexandre 

aponta tanto para uma compreensão da contradição de sua fala e de sua opinião, quanto 

para o evidenciamento de uma opinião ainda não totalmente formulada. 

E, mais do que as contradições e inconclusividades da personagem em si (nesta 

situação específica), nos importa as contradições e inconclusividades do próprio filme. 

O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas é uma obra cinematográfica que 

trabalha com uma temática bastante complexa e, ciente disso, não aponta solução 

alguma e nem busca uma conclusão definitiva. Dessa forma, aceita a condição de não-

compreensão totalizante da realidade e, principalmente, resolve-se de maneira 

satisfatória como um filme que propõe um debate sem necessariamente propor uma 

conclusão ou apontar uma solução para a problemática discutida – e, principalmente, o 

faz sem deixar de funcionar como filme, como narrativa cinematográfica. 

BIBLIOGRAFIA 

BERNARDET, Jean-Claude. Brasil em tempo de cinema. Ensaio sobre o cinema 

brasileiro. 3ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 

_______________________. Cineastas e imagens do povo. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2003. 

CARVALHO, Maria do Socorro. Cinema novo brasileiro. In: MASCARELLO, 

Fernando (org.). História do cinema mundial. Campinas, SP: Papirus, 2006, p. 289-

309. 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edição Graal, 2012. 

HOLANDA, Karla. Documentário brasileiro contemporâneo e a micro-história. 

Revista Devires – Cinema e Humanidade, v. 1, n. 2, p. 86-101, FAFICH / UFMG, jan-

dez/2004.  

 
1
 Artigo com resultados preliminares de uma pesquisa em andamento em nível de mestrado. 

1
 Mestrando da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia – GO. 

 

 



 

 

 

 

ANTIHAITIANISMO: DA DETRAÇÃO À VITIMIZAÇÃO. HISTÓRIA E 

IDENTIDADES HAITIANAS NOS DISCURSOS MIDIÁTICOS DO PRESENTE 

(2004-2014) 

Alex Donizete Vasconcelos 

Doutorando do PPGH/UFG 

advasconcelos@ig.com.br 

 

Resumo: 

 

O presente trabalho está inserido no âmbito de uma pesquisa iniciada em 2008, cujo 

primeiro fruto sobreveio em 2010, com a apresentação/defesa de uma dissertação de 

mestrado intitulada “A MINUSTAH e a alteridade: representações e identidades 

haitianas nos discursos da ONU e da Folha de São Paulo (2004-2010)”. Apresentamos 

aqui, portanto, um aprofundamento das questões levantadas nessa primeira fase, ou seja, 

um esforço para demonstrar - por meio da análise de um corpus discursivo amplo e 

diversificado, produzido pelos meios midiáticos a partir da problemática haitiana -, o 

poder e a influência do discurso midiático contemporâneo, historicamente constituído, 

sobre a re-produção de determinadas representações e identidades - via de regra 

negativas - do povo e do Estado haitiano e dessas sobre as esferas sócio-política e 

econômica haitianas. 

 

Palavras-chave: Haiti, identidades, discurso midiático, MINUSTAH, história haitiana. 

 

 

O Haiti figura nos construtos discursivos contemporâneos, 

no mais das vezes, como a antítese da ordem, o país do caos, da barbárie e de negros 

incapazes de se autogovernar, sendo quase sempre lembrado e referenciado nos 

discursos midiáticos contemporâneos pelo jocoso tìtulo de “pais mais pobre das 

Américas”. Tais hipóteses tornam-se verossímeis na medida em que nos aproximamos 

de determinada representação, discursivamente construída, produzida e disseminada, 

sobretudo, a partir dos meios midiáticos de informação/meios de comunicação de 

massa, eméritos representantes da cultura do espetáculo.  

Dentro dessa perspectiva, não é difícil observar alguns 

crìticos se referirem ao Haiti ora como “uma nação patética”, ora como um “pedaço da 

África perdido no meio das Américas” (SCHWARTSMAN, 2010, n. p.), ou, ainda, como 

“um dos piores buracos do inferno sobre a terra” (FREIRE, 2010, n. p.). Tais argumentos, 

tomados acriticamente, reforçam, ainda mais, determinados estigmas que, ao que 

parece, tomam o povo haitiano como reféns. 



Temos motivos para acreditar que para além dos históricos 

desajustes estruturais observados nos campos social, político e econômico - resultantes, 

no mais das vezes, das predatórias políticas imperialistas reservadas ao Haiti por países 

como França e Estados Unidos - o drama haitiano contemporâneo é agravado pela 

produção/reprodução e disseminação desses discursos e, por conseguinte, dessas 

representações. Um problema identitário que coloca em causa a constituição do haitiano 

enquanto sujeito de sua própria história e, em última instância, o „mìnimo necessário‟, 

qual seja, sua condição humana. Tanto um como o outro têm lhe sido negado de forma 

contumaz ao longo de sua história. 

Os discursos que dão conta do Haiti, e de sua intrincada 

história, se analisados de maneira fortuita e/ou superficial, dão margem, como 

tentaremos demonstrar ao longo de nosso trabalho, a uma interpretação que, segundo 

nossas hipóteses, constituem um sério obstáculo ao seu desenvolvimento, tornando 

prisioneiros não só o povo haitiano, mas grande parte daqueles que deles se valem como 

único referencial. Não queremos dizer com isso que não existem problemas políticos 

e/ou que os graves déficits de toda ordem sejam menos importantes, ou não devam ser 

considerados. Afirmamos, isto sim, que tão importante quanto o restabelecimento sócio-

político-econômico e o resgate cultural desse povo, torna-se, também, o aclaramento 

desse mote discursivo e dos preconceitos raciais/epidérmicos/culturais e imperialistas 

que o acompanham.  

O componente histórico, fundamental para que se proceda 

uma análise que busque escapar ao imediatismo sensacionalista e pueril que caracteriza 

boa parte dos discursos endereçados ao Haiti, é, na grande maioria das vezes, 

negligenciado ou simplesmente ignorado, quando não, intencionalmente dissimulado. O 

racismo, sobretudo aquele de cunho epidérmico e/ou cultural, herdado em função de 

suas raízes culturais/ancestrais africanas, e os preconceitos e abjeções que o 

acompanham, mobilizados por um aparato discursivo que remonta de longa data, torna-

se um dos marcos da denegação do haitiano.  

Desenvolveu-se assim, sobre essas bases, em função das 

conturbadas relações que os habitantes do terço ocidental de Hispaníola mantiveram, 

desde os tempos coloniais, com franceses e espanhóis, ingleses, dentre outros, e 

sobretudo a partir da célebre Revolução Haitiana e seus desdobramentos,  determinado 

antihaitianismo
iii

. Frank Moya Pons, historiador dominicano, nos fala de um 

antihaitianismo histórico, elaborado, como o próprio nome indica, a partir das 



intricadas relações históricas de Saint-Doningue, mais tarde Haiti, com franceses, 

espanhóis, ingleses, dominicanos, dentre outros, e de um antihaitianismo de Estado, 

que, assentado sobre o suporte cultural do primeiro, é sustentado e transmitido por meio 

do sistema educativo e pelos meios de comunicação. 

É desse discurso que nos serviremos aqui. É a partir desse 

discurso, e da problemática que o cerca, que nosso trabalho se estrutura e se desenvolve.  

Em um trabalho realizado anteriormente
iv

, pensado e 

elaborado no contexto da MINUSTAH
v
 (sigla derivada do francês: Mission des Nations 

Unies pour la stabilisation en Haiti), procuramos evidenciar - por meio de um vasto e 

diversificado corpus, que compreendia documentos oficiais da ONU/OEA e matérias e 

reportagens veiculadas pela mídia nacional, apresentadas/condensadas pela Folha de 

São Paulo -, a presença desse discurso nas referências, oficiais ou oficiosas, dirigidas ao 

povo e ao Estado haitiano, e, por conseguinte, às suas representações e identidades. 

Restou demonstrado, ao final, a existência de 

determinadas estruturas/práticas/memórias discursivas, bem como a relação destas com 

determinadas identidades e representações, via de regra barbarescas e barbarizantes, do 

povo haitiano.  

Pudemos observar também que tais discursos, que 

orientavam e sustentavam tais construções distinguiam-se, sobretudo, pelo seu caráter 

pedante, a-histórico e sensacionalista, fatores estes que não impediam que, no mais das 

vezes, os mesmos fossem tomados por amplos setores da comunidade internacional, em 

função de sua ampla e exaustiva disseminação, como verdades pacíficas. Mas isso não 

era tudo. 

Se por um lado determinadas questões tornavam-se 

bastante evidentes, algumas resolvidas, outras, por outro lado, permaneciam abertas e 

outras mais se colocavam. Quais eram os marcos constitutivos destes discursos? Como 

e a partir de onde eles se estruturavam? Seria possível historicizá-los, delimitando-os a 

partir de um dado espaço-tempo? Haveria determinadas permanências que os 

caracterizariam, aproximando-os ou, até mesmo, tornando-os uníssonos? Teríamos um 

discurso e diferentes temporalidades ou esses discursos seriam distintos? Qual o papel 

da memória no agenciamento dessas representações discursivas?  

O trabalho que ora desenvolvemos constitui-se não tanto 

como uma continuação, mas certamente como um aprofundamento daquele realizado 

anteriormente. 



Nosso recorte temporal, em que pese o recuo realizado na 

primeira parte do trabalho - que busca dar conta da historicidade desse discurso a partir 

da análise de determinadas obras e autores diretamente relacionados com o tema - está 

relacionado ao estabelecimento da MINUSTAH em 2004, avançando pela primeira 

década da ocupação, até 2014. Nossa opção por esse espaço temporal justifica-se não só 

por sua importância histórica, mas também por se caracterizar como um período em que 

os discursos antihaitianistas voltam a ocupar, amiúde, as páginas dos periódicos e 

jornais on-line, nossas fontes de pesquisa. 

O corpus sobre o qual nos debruçaremos caracteriza-se 

principalmente por ser composto, em sua maior parte, por documentos midiáticos, 

“discursos de informação” (artigos, matérias, reportagens, documentários, etc.) 

disponíveis na rede, em sítios de jornais/revistas (nacionais e internacionais).  

Analisaremos também algumas obras que tratam da 

temática haitiano-dominicana, sobretudo na primeira parte do trabalho, visto 

contribuírem para a operacionalização de determinados conceitos e noções centrais no 

delineamento de nossa tese. É da análise desse material que buscaremos identificar e 

pontuar o surgimento, a construção, e disseminação, as apropriações e as repercussões 

desse conjunto de representações que, desde sempre, tiveram um papel determinante na 

maneira enviesada como o Estado e o povo haitiano são percebidos e/ou reconhecidos 

em suas relações com o outro, via de regra, como já pontuamos, sob estigmas 

barbarescos e/ou barbarizantes. 

Nosso objetivo pode ser descrito então, em linhas gerais, 

como um esforço para demonstrar - por meio da análise de um corpus discursivo amplo 

e diversificado, produzido pelos meios midiáticos a partir da problemática haitiana -, o 

poder e a influência do discurso midiático contemporâneo, historicamente constituído, 

sobre a re-produção de determinadas representações e identidades - via de regra 

negativas - do povo e do Estado haitiano e dessas sobre as esferas sócio-política e 

econômica haitianas.  

Para alcançar tal intento nos valeremos de algumas 

ferramentas teórico-metodológicas da Análise do Discurso (AD), privilegiando uma 

abordagem que toma o discurso como uma prática que extrapola a textualidade; como 

uma construção sócio-histórica que, por meio do tensionamento de dada memória - sob 

a ação de diferentes agentes ideológicos - produz sentidos, delimitando espaços de ação 



e determinadas posições-sujeito, dando ensejo ao estabelecendo intricadas redes de 

poder.  

A análise desses discursos - materializados em um vasto 

corpus de artigos e reportagens publicados por seis periódicos distintos
vi

, utilizados 

sobretudo na segunda parte do trabalho - dar-se-á, em linhas gerais, a partir do 

estabelecimento de determinadas categorias de análise - palavras-chave/campos 

semânticos (associativos) /bases identitárias - estruturadas a partir de um 

reconhecimento inicial das fontes.  

Os campos semânticos constituem palavras/expressões 

que deixam entrever a recorrência de determinadas representações acerca de um 

objeto/sujeito, ou seja, são um conjunto de palavras que se unem pelo sentido e/ou pelo 

uso. Esses campos semânticos, por sua vez, são constituídos a partir da 

associação/relação que se estabelece entre determinado conjunto de palavras-chave 

relacionais. 

Os campos semânticos, uma vez delimitados, nos 

permitirão classificar/agrupar conjuntos de enunciados discursivos dentro de um escopo 

mais amplo, representado pelas bases identitárias/eixos temáticos (histórico-políticos, 

raciais, territoriais, culturais, etc.) que orientam a re-produção de determinadas 

representações/identidades, no mais das vezes negativas - caracterizadas na primeira 

parte do trabalho - acerca do haitiano. Cabe ressaltar que estas categorias de análise 

foram estruturadas tendo em conta tanto aspectos qualitativos - relacionados ao 

aparecimento recorrente de determinada palavra/expressão no conjunto das fontes - 

quanto qualitativos - relacionados aos valores/juízos atribuídos a determinado 

termo/expressão e/ou à sua relevância em todo o corpus.  

Nossa proposta justifica-se, dessa maneira, como uma 

tentativa de virar um capítulo da história haitiana que, acreditamos, estendeu-se por um 

tempo demasiado longo. Buscar explicitar e superar os estreitos limites desse discurso - 

em tudo sentencioso e performático - que o haitiano Jacques Nicolas Léger, em sua obra 

Haiti her history and her detractors, que será analisada no tópico 1.4 - Hayti or the 

Black Republic (1884) e Haiti her history and her detractors (1907): detração e 

vitimização/discurso e contra-discurso - classificou como detratores, constitui, a nosso 

ver, o mote deste trabalho.  



Tencionamos desvelar a historicidade que via de regra 

subsumi ao sensacionalismo e à espetacularização com que são tratados a história e a 

cultura haitiana. Dar lugar e voz a um discurso outro; a uma realidade que, se longe está 

de ser a ideal, também não deve ser instrumentalizada e utilizada para condenar e 

marginalizar ou, ainda, como justificativa para impor sansões, boicotes e/ou 

intervenções que, longe de atender as demandas/necessidades do povo haitiano, buscam 

satisfazer/atender às políticas/estratégias geopolíticas, e porque não imperialistas, de 

países como os Estados Unidos, por exemplo. 

Dessa maneira, nossas hipóteses, em linhas gerais, podem 

ser assim descritas: 1) o Estado e o povo haitiano, aí compreendidos todos os 

componentes de ordem sócio-político-econômico e cultural, são sujeitos/vítimas de 

determinado discurso - antihaitianista - caracterizado, ora por determinadas 

permanências, reminiscências ou apropriações históricas, ora por notória a-historicidade 

-, cuja ampla e reiterada disseminação contribui para a re-produção de determinada 

identidade, via de regra negativa, pejorativa e barbarizante, que, por sua vez, constitui 

um dos, se não o, principal entrave à superação de seu permanente estado de crise, ao 

seu desenvolvimento e à sua aceitação junto à comunidade internacional; 2) o discurso 

dirigido ao Estado e/ou ao povo haitiano pode ser caracterizado, ora por determinadas 

permanências/reminiscências/apropriações históricas ligadas, invariavelmente, a 

determinados(as) traumas/rupturas, presentes em seu intrincado processo histórico, ora 

por uma a-historicidade e/ou um silêncio perturbador acerca de toda a historicidade que 

subjaz as sucessivas crises que os acometem; 3)  As representações e as identidades do 

Estado/povo haitiano, constituídas a partir desse(a) discurso/memória discursiva, via de 

regra negativas, pejorativas e barbarizantes, tidas como um dos graves entraves à 

superação de seu permanente estado de crise, dão ensejo ao que aqui denominaremos 

contradiscurso, presente, sobretudo, nas produção midiática haitiana; 4) As 

representações do Estado/povo haitiano, constituídas a partir desse(a) discurso/memória 

discursiva, tal como descritas, e disseminadas, em sua maior parte, a partir dos meios 

midiáticos, desempenham importante papel na manutenção de determinado status quo, 

característico das relações existentes entre o Estado/povo haitiano e  cenário político-

econômico internacional; 5) O estabelecimento e as sucessivas renovações dos 

mandatos da MINUSTAH estão assentados sobre princípios outros que não as 

propaladas questões humanitárias, estando diretamente relacionadas com a (re)produção 

dessas representações e à manutenção desse status quo  6) As representações do 



Estado/povo haitiano, constituídas a partir desse discurso e disseminadas, em sua maior 

parte, a partir dos meios midiáticos, diferem substancialmente/não correspondem 

(d)àquelas construídas a partir dos relatos daqueles que observaram/observam seu 

cotidiano in loco. 

Nossas hipóteses buscam, inicialmente, estabelecer os 

limites históricos desse discurso e dessas representações, perscrutando suas origens, 

identificando seus autores, propósitos e sujeitos, até seus últimos desdobramentos, 

materializados pelo estabelecimento da MINUSTAH em meados de 2004. Para tanto 

operamos alguns recortes, pontuados por marcos históricos representativos e pontos de 

inflexão a partir dos quais esse discurso se re-produz e se dissemina.  

Nosso trabalho está dividido em três partes principais, 

compostas por treze tópicos e dezesseis subtópicos. Na primeira parte, de caráter 

introdutório, intitulada História, Discursos e Representações, subdividida em nove 

subtópicos, procuraremos apresentar os marcos históricos e teóricos a partir dos quais 

nosso trabalho se estrutura. Faremos um recuo na história haitiana, buscando delinear, 

por meio da bibliografia apontada, os contornos desse discurso na longa duração até o 

presente, pontuando o que acreditamos serem seus referenciais históricos estruturantes, 

como a Revolução (1791-1804); a invasão/ocupação estadunidense (1915-1934); a 

ditadura duvalierista (1957-1986) e o período pós-duvalier, marcado pela emergência do 

ex-padre Jean-Bertrand Aristide e pelo estabelecimento da MINUSTAH em 2004, que 

figura como nosso recorte temporal. 

No primeiro tópico dessa primeira parte - 1.1 - 

Antecedentes Históricos - dividido em três subtópicos: 1.1.1 - A conquista: o discurso 

lascasiano e o apagamento do outro; 1.1.2 - Bucaneiros, flibusteiros e hatitants: a 

conformação social de Saint-Domingue; e 1.1.3 - La Perle des Antilles: o trágico, o 

mágico e o maravilhoso - faremos, ainda que de maneira breve e suscinta, um recuo na 

história da ilha de Española, pontuando, por um lado, os principais fatos e eventos 

relacionados à conquista e a colonização, que culminaram na revolução que dá origem à 

nação haitiana no final do século XVIII, e por outro o surgimento e a disseminação de 

certos discursos produzidos acerca da ilha de Española, que constituem, como 

pontuamos anteriormente, a base a partir da qual os discursos antihaitianistas se 

estruturam .  

No segundo tópico - A Revolução Haitiana (1791-1804): 

haitianismo e antihaitianismo - que se encontra dividido em dois subtópicos: - 1.2.1 - O 



levante negro e a subversão da ordem; e 1.2.2 - Haitianismo e Antihaitianismo: duas 

faces da Revolução; faremos a análise de um marco histórico fundamental para se 

compreender o modo pelo qual a derrota (vergonha) infligida pelos haitianos às grandes 

metrópoles coloniais (França, Inglaterra e Espanha), contribuiu para o desenvolvimento 

e à exasperação dos discursos antihaitianistas forjados no período imediatamente 

anterior.  

No subtópico 1.3 - Hispaniola, “una e indivisible”?: as 

relações haitiano-dominicanos como lócus da (re)produção dos discursos 

antihaitianistas; procuraremos demonstrar como as conflituosas relações entre as 

colônias de Saint-Domingue (francesa) e Santo Domingo (espanhola) - que formarão os 

estados independentes do Haiti e da República Dominicana, respectivamente - 

agravadas pela Revolução, e seus desdobramentos - sobretudo o Tratado de Basiléia, 

que deu ensejo às ocupações de Toussaint (1801) e Desalines (1805) – e a ocupação 

promovida por Boyer (1822-1844), contribuíram para que a República Dominicana se 

tornasse um lócus da (re)produção e disseminação dos discursos antihaitianistas. 

O tópico 1.4 - Hayti or the Black Republic (1884) e Haiti 

her history and her detractors (1907): detração e vitimização/discurso e contra-

discurso; buscaremos enfatizar e definir os contornos da polêmica que se estabelece a 

partir da publicação das obras Haity or the Black Republic, do inglês St. John Spenser e 

Haiti her history and her detractors, do haitiano Jacques Nicolas Léger, que constituem 

marcos da literatura antihaitianista. É a partir da dessa análise que buscaremos 

operacionalizar dois importantes conceitos para nosso trabalho, dado o caráter 

estruturante dos mesmos na elaboração das identidades haitianas. Trata-se dos conceitos 

de detração e vitimização. 

No subtópico 1.5 - A intervenção estadunidense (1915-

1934) e o pretexto do caos - voltaremos nossos olhares para a ocupação estadunidense, 

que se desenrola de 1915-1934, buscando pontuar seus reflexos na ampliação do escopo 

dos discursos antihaitianistas. Procuraremos demonstrar como esses discursos 

possibilitam e justificam, sob aquilo que o sociólogo haitiano Gerard Pierre-Charles 

(1991) denominou pretexto do caos, uma intervenção que, longe de se ocupar em 

dirimir e/ou apresentar soluções para os entraves que aturdiam o Haiti (como todas as 

outras), buscava, dentre outras coisas, assegurar o controle de um ponto estratégico e 



vital para a política expansionista e/ou imperialista estadunidense, baseada na Doutrina 

Monroe. 

No tópico 1.6 - Price-Mars/Peña Battle/Balaguer: história, 

raça, território e cultura; que se encontra dividido em três tópicos: 1.6.1 - Jean Price-

Mars: La República de Haiti y la República Dominicana; 1.6.2 - Peña Battle e as 

Orígenes del Estado haitano; e 1.6.3 - Joaquín Balaguer e La Isla al Revés:Haití y el 

destino dominicano; buscaremos explicitar, por meio da análise destas obras/autores, a 

forma como esses discursos passam a figurar, em dado momento, na construção dos 

ideais nacionalistas haitiano-dominicanos e, sobretudo, como o haitiano insurge como 

uma ameaça à nacionalidade dominicana e, por conseguinte, para toda a região. 

No tópico seguinte 1.7 - Duvalierismo (1957-1986): da 

desagregação à polarização - nos debruçaremos sobre o período marcado pela longa 

ditatura dos Duvalier, Papa Doc (1959-1971) e Baby Doc (1971-1986), procurando 

demonstrar como o recrudescimento do autoritarismo e da violência, patrocinados uma 

vez mais pela política de estado norte-americana, dão oportunidade à mobilização de 

uma memória e de um discurso nos quais as representações do povo haitiano subsomem 

à barbárie dos grupos de opressão do regime. 

Analisaremos na sequência, no tópico 1.8 - Jean-Bertrand 

Aristide (1991-2004): tout moun se moun? - o breve e conturbado período que se inicia 

com a derrocada dos Duvalier, em 1986, e se encerra com a queda de Jean-Bertrand 

Aristide, em 2004, que resultou no estabelecimento da MINUSTAH. Este período, que 

tem como figura emblemática o ex-padre salesiano, caracterizara-se, como buscaremos 

demonstrar, como uma tentativa de superação não só de um malfadado modelo sócio-

político e econômico, mas também desta prática discursiva que toma por reféns o povo 

haitiano. Como teremos oportunidade de observar, uma vez mais, venceu o discurso.  

No último tópico desta primeira parte 1.9 - MINUSTAH 

(2004-2014): memórias de um peacekeeper - buscaremos analisar o papel 

desempenhado pela MINUSTAH na reprodução e/ou no cerceamento das práticas 

discursivas antihaitianistas. Para alcançar tal intento, utilizar-nos-emos de documentos 

oficiais da ONU, sobretudo relatórios do Conselho de Segurança e de relatos obtidos 

junto a peacekeepers brasileiros que atuaram no Haiti, em algum momento da 

ocupação
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. Buscaremos demonstrar, por meio dos relatos obtidos junto a esses 

militares e a partir de nossa própria experiência, como os discursos produzidos acerca 



do Haiti tendem, via de regra, a criar um quadro mais perturbador que a própria 

realidade, por mais dura que esta seja. 

Na segunda parte de nosso trabalho - Manifestações 

antihaitianistas nos discursos midiáticos do presente e a conformação das identidades 

haitianas: detração e vitimização - dividida em quatro tópicos, estaremos ocupados 

buscando demonstrar, como o próprio título sugere, a forma pela qual determinadas 

manifestações discursivas antihaitianistas (históricas, raciais/racistas, territoriais e 

culturais) operam na conformação das identidades haitianas, resultando, não raro, na 

elaboração de perspectivas detratoras e/ou vitimizadoras do Estado e do povo haitiano.  

Nessa segunda parte utilizar-nos-emos das fontes 

midiáticas, representadas, como pontuado, por matérias/artigos/reportagens publicadas 

em seis jornais/periódicos disponíveis na rede mundial (Hoy Digital, El Dia, El 

Nacional, Alter Presse, The Haitian Times e o The New York Times).   Buscaremos 

demonstrar a partir desses meios, como tal discurso está presente na elaboração de 

determinada representação, invariavelmente barbaresca e degradante do povo haitiano, 

que, na medida em que se move, emigrando para os países circunvizinhos ao Haiti, ou 

para o lado oriental de hispaniola, surge nas páginas desses periódicos como um 

problema e uma ameaça à soberania, às identidades e à própria existência da nação 

dominicana e/ou de outros países da região.  

No primeiro tópico da segunda parte – 2.1 – 

Manifestações históricas – que se encontra dividida em dois subtópicos - 2.1.1 - Haiti, 

um problema histórico e 2.1.2 - Aportes históricos para a negação do outro - veremos 

como o componente histórico, agenciado por dada memória discursiva, é amplamente 

empregado para justificar determinadas políticas de segregação e de abjeção ao haitiano, 

ou seja, buscaremos demonstrar como o haitiano torna-se, por força e pela ação do que 

Moya Pons chamou de antihaitianismo histórico, um problema a ser evitado e uma 

ameaça a ser combatida. 

No segundo tópico 2.2 - Manifestações políticas - que 

também encontra-se subdividido em dois subtópicos - 2.2.1 - Racismo e xenofobia: a 

ameaça negra e 2.2.2 - Haiti, ou República Negra? - buscaremos demonstrar como 

determinado discurso, caracterizado sobretudo por seu viés racista/essencialista, passa a 

orientar determinadas políticas de Estado e a justificar certas práticas institucionais 

contra o haitiano. Trata-se de desvelar os contornos daquilo que Moya Pons denominou 



Antihaitianismo de Estado, que, como vimos, mantem estreitas relações com o 

antihaitianismo histórico. 

No tópico 2.3 - Manifestações Territoriais - composto 

pelos subtópicos 2.3.1 - Fronteira, o limite do humano e 2.3.2 - Haitianização: a ameaça 

da invasão silenciosa - trataremos demonstrar como a fronteira haitiano-dominicana 

torna-se, parafraseando Martins (1997), “lugar de morte e renascimento e maquiagem 

dos arcaìsmos mais desumanizadores”.  

A fronteira, tomada como um espaço recoberto de 

significados, que vão muito além do marco geopolítico, é ferida aberta, zona de litígio, é 

onde o humano encontra seu ocaso; onde uma identidade se constrói sob a negação do 

Outro. Veremos como o perigo/a ameaça de haitianização da população dominicana, e 

consequentemente de um apagamento cultural/identitário em função do grande afluxo 

de imigrantes haitianos ao país, propalados por influentes intelectuais dominicanos, 

como Peña Battle e Balaguer, abre espaço para as mais insensatas lucubrações 

discursivas. 

No último tópico dessa segunda parte 2.4 - Manifestações 

culturais - dividido, aos moldes dos tópicos anteriores, em dois subtópicos - 2.4.1 - 

Haiti: um pedaço de África perdido no Caribe? e 2.4.2 - Em algum lugar entre a África, 

a Europa e as Américas - buscaremos evidenciar como determinadas manifestações 

culturais haitianas, sobretudo aquelas de raízes africanas, constituem espaços 

privilegiados para a construção de representações estereotipadas do Estado e do povo 

haitiano e, consequentemente, de sua negação. 

A terceira e última parte será dedicada às considerações 

finais. 

É a partir desse mapeamento discursivo que pretendemos 

corroborar nossas hipóteses iniciais de que, para além das gritantes dificuldades 

estruturais, sócio-político e econômicas, que há tempos acometem o Estado/povo 

haitiano - materializadas no quadro de miséria quase que absoluta, tão presente nas 

imagens que rodam o mundo estampadas nas capas dos jornais ou nas páginas da 

internet -, existe um componente discursivo que contribui para a re-produção de 

determinada representação/identidade, via de regra negativa, pejorativa e barbarizante, 

que, por sua vez, constitui um dos, se não o, principal entrave à superação de seu 



permanente estado de crise, ao seu desenvolvimento e à sua aceitação junto à 

comunidade internacional, com ênfase na caribenha/dominicana. 

Esperamos assim, ao final de nossos trabalhos, poder 

contribuir, em alguma medida, para fragilizar essas barreias/entraves, discursiva e 

historicamente erigidos, que há anos enclausuram o povo haitiano. Esperamos, ainda, se 

não se fragiliza por hora essa grande barreira, contribuir para que, num futuro próximo, 

outros possam ver por sobre este aparato que se ergue entre o diz (o discurso) e o que se 

vê, ou se apaga (o sujeito). 

 

Notas 

 

 

 

                                                           
i
 Artigo com resultados preliminares de uma pesquisa em andamento em nível de mestrado. 
ii
 Mestrando da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia – GO. 

iii
 Denomina-se antihaitianismo, determinado viés racista, desenvolvido inicialmente pelas autoridades 

coloniais - (francesas e espanholas), em decorrência de suas conturbadas relações com os habitantes de 

Saint Domingue, que culminam com a Revolução Haitiana (1791-1804) - e, posteriormente, pelos 

dominicanos - em função, sobredudo, das sucessivas e malfadadas tentativas de unificação da ilha pelo 

governo haitiano - contra os haitianos e seus descendentes. A reiterada reprodução/disseminação dos 

motes antihaitianistas fez com que tais discursos extrapolassem os limites da ilha de Hispaníola, passando 

a orientar, de certa maneira, determinadas representações, sobremaneira negativas, acerca do Estado e do 

povo haitiano. 

 
iv
 VASCONCELOS, Alex Donizete. A MINUSTAH e a alteridade: representações e identidades haitianas 

nos discursos da ONU e da Folha de São Paulo (2004-2010). 2010. 189 f. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de 

Goiás, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2010. 

 
v
 Em sua resolução 1542 (2004), de 30 de abril de 2004, o Conselho de Segurança da ONU estabeleceu, 

em 1° de junho de 2004, a Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (MINUSTAH), em 

substituição à Força Multinacional Provisória (FMP), que atuava no Haiti desde a queda de Jean-Bertrand 

Aristide, com o intuito de restabelecer a ordem no país. Dentre as principais metas da MINUSTAH, 

estavam: a estabilização do Haiti; o Programa DDR (desarmamento, desmobilização e recolocação dos 

grupos rebeldes); a realização de eleições livres; e, por fim, o desenvolvimento econômico e institucional 

do Haiti. 
vi
 Três destes – Hoy Digital, El Dia e El Nacional - pertencentes ao Grupo Corripio, produzidos e 

disseminados a partir da República Dominicana. Dois haitianos, sendo o Alter Presse produzido e 

disseminado a partir de Porto Príncipe e o The Haitian Times produzido por haitianos em diáspora no 

Brooklyn, em Nova Yorque. Por fim, o The New York Times, o jornal mais lido nos Estado Unidos. 
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 Os peacekeepers (mantenedores da paz) são militares a serviço da ONU que atuam em missões de paz 

como a MINUSTAH. Estivemos no Haiti por sete meses no período compreendido entre os meses de 

abril e novembro de 2012, atuando como peacekeeper, no décimo sexto contingente de Força de Paz 

brasileiro enviado ao país. Neste período tivemos a oportunidade impar de constatar, in loco, a distância 

e/ou a proximidade existente entre o que se diz e o que se vê. 
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Resumo: O trabalho procura analisar as dimensões da Escola do Recife enquanto objeto de 

investigação em torno das transferências culturais na crìtica do pensamento nacional. Para tanto, 

procuramos compreender a relação teórica entre contextos de apropriação e os principais temas, 

conceitos, ideias e debates relacionados à Escola, principalmente ao núcleo referencial formado 

por Tobias Barreto e Sìlvio Romero. Para tanto, cruzamos a dimensão teórica, historiográfica e 

empìrica a fim de compreender as reverberações dessas dinâmicas de circulação de ideias entre 

gerações diversas de intelectuais e suas obras. No presente trabalho nos atemos as 

possibilidades de interconexão entre a noção de “contexto de apropriação” no caso da trajetória 

da Escola do Recife dentro da chamada “crìtica do pensamento nacional”, dos “intérpretes do 

Brasil”, ou ainda, das tensões inerentes às nossas tradições intelectuais.  

 

Palavras-chave: Escola do Recife; transferências culturais; historiografia; Tobias Barreto; Sìlvio 

Romero.   

 

Os estudos sobre o pensamento brasileiro da segunda metade do século XIX 

constituem-se numa tradição já bastante explorada nas ciências sociais e na 

historiografia brasileira. Diversas abordagens de análises foram experimentadas. Das 

que enfatizam as correntes de pensamento às que defendem uma abordagem 

sociológica, onde as ideias são vinculadas as classes e grupos sociais emergentes, as 

perspectivas são variadas. Um dos principais estudos em torno do movimento de ideias 

da intelectualidade nesse perìodo histórico é a tese de Angela Alonso sobre a geração de 

1870 e seu papel na crise do Impériovii. Através de uma sociologia das posições dos 

integrantes da geração de 1870, Alonso prioriza uma percepção das variadas ideias onde 

as divergências são relegadas a um segundo plano em nome de uma relação elementar, 

“estruturante” entre o contexto social conjectural e a própria existência de determinadas 

ideias. Assim, as variações nas filiações teóricas estrangeiras e os embates desses 

mailto:aruana.ap@gmail.com


                                                                                                                                                                          

intelectuais são explicados pelos seus interesses de classe e de ascensão social dentro 
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Sabemos que a constituição da elite polìtica imperial foi bastante tributária dos 

bacharéis e letrados. No movimento de ideias e ideais da segunda metade do século XIX 

e concentrados na chamada geração de 1870, a relação estabelecida com o Império é 

bastante irregular. Em muito as ondas de racionalização e crìtica a um sistema polìtico 

fadado a crise que é acelerada, segundo Alonso, pelos diversos intelectuais da geração 

de 1870 e pelo status do intelectualvii. Para José Murilo de Carvalho: “Tanto as idéias e 

valores que predominavam entre a elite, como as instituições implantadas por esta 

mesma elite mantinham relação tensa de ajuste e desajuste”vii.   

Isso pode ser compreendido porque a geração de 1870 foi constituìda em grande 

medida por intelectuais “marginalizados” da polìtica imperial. Um estrato social letrado 

formado por profissionais liberais, jornalistas, bacharéis que: “para exercer sua 

insatisfação, buscaram espaços de protesto na nova imprensa e procuravam doutrinas 

que os ajudassem a criticar a situação desvantajosa em que vivenciavam e que 

legitimassem seus anseios de mudança (...)”vii. Não gratuitamente para Sìlvio Romero, 

Tobias Barreto: “ficou (...) como o mestre injustiçado; o provinciano esquecido a ser 

resgatado”vii.   

 Partimos no inìcio de nossa investigação para a composição das transferências e 

circulações culturais - entre “nós” e um “eles” - que era eminentemente estrangeiro 

(francês, alemão, inglês). No entanto, o que se deslumbrou em nosso percurso é um 

embate de disputas que se davam internamente em solo nacional entre nossos 

intelectuais e a composição das relações de força entre esses intelectuais ao longo de 

nossa história. Coube então, redimensionar a problemática para percepção dos efeitos 

dessa composição de forças internas, e se haveriam ou não consequências teóricas, 

metodológicas, epistemológicas contribuindo ou complicando a constituição de um 

“pensamento” nacional.  

 Nesse sentido, o estudos das “transferência culturais” vem assumindo uma 

importância crescente na análise das relações interculturais, e mais especificamente, das 

possibilidades de escrita da história intelectual e da história dos intelectuais. No âmbito 

da historiografia os estudos são relativamente recentes. Remontam aos trabalhos de 

Michel Espagne e Michaël Werner, em meados dos anos 80, sobre as trocas culturais 

entre França e Alemanha entre os séculos XVIII e XIX
vii

. A perspectiva explorada por 



                                                                                                                                                                          

esses autores se concentra nos fluxos e trocas culturais levando em consideração as 

dinâmicas inerentes aos processos de descontextualização e recontextualização de ideias 

e objetos culturais. No caso da produção de conhecimento há um peso muito forte das 

transposições nacionais: “assim, quando um texto científico é transposto de um espaço 

cultural (intelectual e linguístico) para um outro espaço nacional, inevitavelmente, sua 

significação, ligada a sua historicidade e a sua temporalidade, se modifica”
vii

.  

 Dessa forma a proposta das transferências culturais realiza um esforço de 

superação de uma dicotomia entre uma história intelectual e uma história social dos 

intelectuais e suas ideias. Essa dicotomia bastante presente na historiografia norte-

americana, que vivenciou uma febre de estudos de história das ideias e história 

intelectual nos anos 1940 e 1950, colocou em choque suas abordagens dos intelectuais e 

suas obras: uma voltada para uma história social dos intelectuais em diálogo com a 

sociologia e uma história intelectual  mais ligada a filosofia. As divergências são de 

abordagem, mas também de procedimentos metodológicos e de seleção das fontes 

documentais (textos, obras, discursos etc.). Segundo Dominick LaCapra:  

 

If the social historian seeks to recover the experience of past actors through 

the use of primary texts, the historian of thought is inclined to see those very 

same primary documents as the expression of thought; what organizes and 

gives shape to a text – any text, including census records, political and legal 

documents, personal memoirs – is not the experience that it purports to 

describe, but the imaginative or conceptual sensibility that frames it
vii

.   
  

 Essa dimensão da forma com que o pensamento se expressa no texto referida por 

LaCapra e que no olhar de um historiador social assume outra conotação, também nos 

permite analisar os textos de natureza diversa dos integrantes da Escola, ainda que 

tenham uma natureza mais “filosófica” ou “polìtica” guardam em si tanto dimensões 

que transcendem essas classificações.  

Tanto a história intelectual, que se serve de seus métodos e objetos, como a 

teoria das transferências culturais, que explicita os procedimentos (de 

importação, de seleção e de adaptação), fornecem subsìdios para uma melhor 

compreensão dos bens culturais (importados ou exportados). Mesmo não se 

referindo, necessariamente, a uma perspectiva de relação recìproca entre 

espaços nacionais, a análise dos fenômenos de exportação e de importação é 

reveladora da projeção coletiva das imagens e das representações culturais
vii

. 

 

 Sob esse aspecto a tarefa de realizar uma leitura das leituras de intelectuais sobre 

intelectuais necessita de uma abordagem das temporalidades e dos contextos de 

circulação de ideias que não pode ser circunscrito numa linearidade rìgida, porque o 



                                                                                                                                                                          

movimento dessa apropriações não seguem, necessariamente, uma lógica temporal 

linear. Como destaca Lucia Lippi Oliveira ao analisar as leituras feitas sobre as ideias e 

obras de Oliveira Vianna, podemos sintetizar essa complexidade da perenidade ou não 

das ideias de um autor pelo exemplo do próprio Oliveira Vianna e dos destinos que sua 

obra assumiu pela posteridade:  

 

Oliveira Vianna foi autor de seu tempo, elo de ligação entre a chamada 

geração de 1870 (Sìlvio Romero, Euclides da Cunha, dentre outros) e o 

pensamento nacionalista brasileira após a Primeira Guerra Mundial (marcado 

pelos crìticos da Constituição de 1891 e da República Velha) e vai dar suporte 

ideológico ao Estado brasileiro no pós-30 e principalmente no pós-37
vii

.   
 

 Haveria assim uma clara passagens entre gerações de elites intelectuais 

constituìdas por sujeitos que faziam parte ativamente, não apenas dos debates intra 

elites, mas também das ações e posições polìticas. Tìpico de um contexto histórico onde 

os intelectuais exerciam uma série múltipla de posições no campo que ia da crìtica 

literária à proposição de formas de governo e exercìcio do poder por parte dos 

governantes. Por alto, em geral, os intelectuais do Brasil Imperial são visualizados 

enquanto intimamente relacionados com o seu desejo de ascensão social nos estratos 

daquela ordenação. Essa ascensão se daria pelo reconhecimento de notório saber (daì 

então tantas polêmicas entre esses intelectuais ser uma constante do perìodo) ou pelo 

exercìcio de cargos polìticos e administrativos. Assim, suas ideias e obras seriam 

meramente simulacros de seus interesses de ascensão social. Por isso caberia ao 

presente o desafio de realizar a revisão das ideias de nossos antepassados. Como ironiza 

Gildo Marçal Brandão: “Seria importante, em conseqüência, retomar a obra 

centralizadora dos 'reacionários audazes' do Império” (sic.)
vii

.  

 Retrospectivamente, há uma recorrência nos anos 1970 de referências a Tobias 

Barreto que o incluem no hall dos grandes pensadores nacionais, os “intérpretes” do 

Brasil. Essa recorrência de certa maneira se enfraquece dentro do universo acadêmico, 

intermitentemente reaparecendo em alguns estudos de direito, sociologia e filosofia. No 

direito por seus trabalho em torno dos direitos da educação da mulher, da sua defesa de 

um regime jurìdico criminal singular para menores e loucos; na sociologia pela análises 

sobre nossas estruturas sociais, sendo referenciado como precursor da disciplina em 

território nacional; na filosofia seu legado é constantemente reduzido ao seu 

reconhecimento do pensamento de Kant, também definido de forma frequente como 

precursor da obra kantiana no Brasil.  



                                                                                                                                                                          

 Podemos destacar a tese de doutoramento de Adalberto Marson defendida em 

1975 e apresentada na faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo:  

 

A crìtica do artificialismo, da imitação, da dependência e da marginalização 

das elites então dominantes, que Alberto Torres depositou nos seus escritos, 

constitui um dos maiores legados à linhagem da “sociologia nacionalista” 

brasileira, que floresceu na década de 50. situado pelos intelectuais 

nacionalistas dos anos 20 e 30, no grupo privilegiado dos “pensadores” mais 

“assimilados” e “realistas” (Sìlvio Romero, Euclides da Cunha Farias Brito, 

Tobias Barreto, entre os mais destacados), Alberto Torres foi recuperado pela 

sua capacidade de denúncias às “ficções jurìdicas” e ao comportamento 

“alienado” dos polìticos e intelectuais brasileiros
vii

.     
 

 No caso da historiografia Tobias Barreto figura de maneira pálida e cinza. Citado 

por alto frente as análises sobre o movimento abolicionista e superficialmente no campo 

das ideias. No entanto, tanto Tobias quando Sìlvio Romero conheciam as obras dos 

grandes mestres historiadores do seu tempo. Como profere Romero em relação a esses 

historiadores: “Em tempos posteriores, Niebuhr, Otfried Müller, Curtius, Mommsen, 

Sybel, Zeller, Ranke, Gervinus, Gregorovius, Droysen constituem uma forte legião que 

levaram a história em todas as direções”. E Ainda: “Nunca em tempo algum houve um 

tão profundo conhecimento e tão completa consciência do passado. Os alemães foram 

os grandes obreiros dessa transformação”
vii

. A circulação de autores estrangeiros em 

território nacional no oitocentos era muito intensa, ainda que pela citação de autores 

estrangeiros. Claro que a forma com que muitas ideias chegavam aos nossos intelectuais 

era mutias vezes tortuosa. Chegavam ideias de “segunda mão”, autores citados em 

fragmentos por outros autores em contextos textuais diversos e pouco esclarecedores. 

Não há toa Tobias se esforçou por aprender sozinho a lìngua alemã com o claro intuito 

de se relacionar diretamente com os autores germânicos. E assim o fez. Trocando 

correspondências com editores e professores na Alemanha e também com a comunidade 

germânica que possuìa jornais no sul do Brasil, como veremos.  

Ou seja, os contexto de apropriação são múltiplos, variados e polivalentes e se 

dão internamente (em território nacional) e externamente (envolvendo agentes no 

estrangeiro). Eles transitam entre a troca de obras, citações e referências que muitas 

vezes não esclarecem em detalhes a maneira com essas obras, ideias e autores foram 

apresentadas, como se deu sua leitura, com que instrumentos e sob quais condições 

foram absorvidos pelos pensadores nacionais, já que eles mesmos constantemente não 



                                                                                                                                                                          

fazem questão de esclarecer esses pormenores, cabendo ao investigador explorar essas 

dimensões cruzando textos e autores tanto originais do momento histórico, quando da 

exegese (historiografia, crìtica literária, filosófica e fortuna crìtica): “Nesse sentido, sua 

intelecção depende do momento histórico, isto é, do grau de consciência de que os 

atores adquiriram de sua própria herança, o que supõe, por outro lado, exploração 

empírica sistemática e trabalho teórico prévio, sem as quais tais formas não serão 

expostas à luz, incorporadas à experiência”
vii

. Fato esse válido também para as 

figurações da Escola ao longo da posteridade em seus estados da arte.  

 

Sob a condição, é claro, de não nos limitarmos às trajetórias apenas dos 

'grandes' intelectuais e de descermos até o estrato intermediário dos 

intelectuais de menor notoriedade, mas que tiveram importância enquanto 

viveram, e até a camada, ainda mais escondida, dos 'despertadores' que, sem 

serem obrigatoriamente conhecidos ou sem terem sempre adquirido uma 

reputação relacionada com seu papel real, representaram um fermento para as 

gerações intelectuais seguintes
vii

.  
 

 Ou seja, para o diagnóstico e para uma maior precisão no mapeamento das 

trocas culturais entre os agentes culturais não basta apenas levar em consideração os 

sujeitos consagrados pela historicidade de suas como “cânones” ou “clássicos”. É 

preciso também levar em conta os “de menor notoriedade”, como afirma Sirinelli, já 

que: “(...) é fundamental para o estudo das “transferências culturais” a dimensão 

intercultural dos conceitos que elas analisam, ou seja, as próprias transferências, que 

são também fenômenos de criação e de deslocamento semântico”
vii

. Deslocamento 

semântico proporcionado pelas trocas entre esses agentes, onde a mecânica das 

transferências forma uma tecitura discursiva, a qual apenas à posteridade realizará uma 

hierarquização, e pelos motivos mais diversos.   

 Mapear o percurso, a trajetória de uma obra e um autor não são objetivos 

simples e colocam em jogo todos os paradoxos e embates do tipo indivìduo/sociedade. 

No entanto, abordar os fragmentos textuais reestruturando suas intertextualidades, 

conexões, debates, referências e auto referências parece ser um ponto de apoio 

fundamental para um olhar que possa escapar desses paradoxos, já que:  “antes de mais 

nada, os intelectuais constituem um grupo social de contornos vagos que durante muito 

tempo foi pouco significativa em termos de tamanho”
vii

. Assim, pensar a noção de 

autoria também é de extrema importância no redesenhar de uma trajetória intelectual. Já 

levantamos a problemática das transferências culturais e aqui a noção de autoria 



                                                                                                                                                                          

também é decisiva e se por uma lado o autor funciona discursivamente como simulacro 

conectivo de uma série de outros discursos, autores, obras, também é inegável que 

funciona como ponto de ancoragem para o redesenho desses discursos em seu tempo e 

suas apropriações pela posteridade que acaba conformando aquilo que se tornará 

“clássico”, “cânone” ou “paradigma” (se levarmos em consideração a formulação de 

Thomas Kuhn, para o qual: “um paradigma é aquilo que os membros de uma 

comunidade partilham e, inversamente, uma comunidade científica consiste em homens 

que partilham um paradigma”)
vii

.    

 Segundo Michel Foucault: “O nome de autor é um nome próprio; põe os 

mesmos problemas que todos os nomes próprios (refiro-me aqui, entre outras análises, 

às de Searle). Evidentemente não é possível fazer do nome próprio uma referência pura 

e simples”
vii

. Ou seja, precisamos reconstituir as significações do que quer dizer esses 

nomes próprios os quais suas figurações  na posteridade são nosso alvo privilegiado de 

investigação: “Tobias Barreto”, “Sìlvio Romero”, “Escola do Recife”, etc.  No entanto, 

o nome do autor não exerce apenas uma função em determinado discurso, porque ele 

permite uma classificação, segundo Foucault. Em outras palavras, ele mantém relação 

com outros textos se opondo ou se conectando, rivalizando ou reforçando sua 

significação. Voltamos ao problema das temporalidades já que são intrìnsecas as 

filiações e referenciações intertextuais:  

 

A recombinação de temporalidades diferentes numa mesma narrativa não é 

mais vista como uma deformação anacrônica ou mesmo sinônimo de 

desordem, mas de constituição de um sistema lógico que trabalha com 

sentidos pré-constituìdos. Pela dinâmica interna do sistema e pelos seus 

enunciados, a narrativa e a estética assumem o papel principal. O conteúdo 

histórico em essência torna-se periférico, porém sobre o qual ainda se narra e 

se estiliza. As múltiplas recombinações de temporalidades possìveis no 

sistema levam a implodir as polarizações de posições tão caras ao 

pensamento dialético
vii

.  

 

 Da mesma forma o historiador está submerso nesse mecanismo discursivo já 

que: “o que o historiador produz é uma expressão textual organizada a partir de pontos 

de vistas de interesses pelo conhecimento, de perspectivas de orientação teórica, de 

estratégias metodológicas e de estruturas narrativas”
vii

. E o contexto textual e de 

imersão do intelectual e suas ideias são fundamentais nesse sentido, cabendo ao 

historiador elencar pontos de ancoragem especìficos de acordo com os objetos 

vislumbrados, tendo em mente que: “O 'contexto' pode ser multidimensional: uma 



                                                                                                                                                                          

situação política específica, um meio social ou cultural, um contexto institucional como 

um julgamento”
vii

. Essa multidimensionalidade torna a tarefa de uma restituição das 

significações discursas extremamente complexas e coloca em jogo o problema da 

intencionalidade na produção dos enunciados. Nas palavras de Gildo Brandão: “Na 

verdade, o significado que uma teoria, idéia ou interpretação acaba adquirindo mesmo 

no contexto em que foi produzida, nem sempre coincide com a intenção de quem a 

formula e com o público que a acolhe” (sic.)
vii

.  

 Texto/contexto é outro nó teórico insolúvel numa pesquisa que se vale de 

fragmentos discursivos do passado para a compreensão das apropriações e 

transferências culturais: “As relações entre os textos e os seus contextos específicos, que 

podem ajudar-nos a compreender a intencionalidade dos primeiros, devem pois ser 

entendidas como igualmente complexas e mutuamente determinantes”
vii

. Determinação 

mútua e não apenas a redução de ideias a determinado contexto histórico ou conjuntura 

cultural ou polìtica. Mas, haveria uma autonomia relativa ou absoluta dos agentes de um 

discurso em sua elaboração e circulação de significantes? Haveria em nosso caso 

especìfico e nas dimensões deste trabalho a possibilidade de determinar o leitmotiv 

intrìnseco a essas apropriações culturais?  

 

O intuito, claro, é demarcar a existência, no plano das idéias e das formas de 

pensar, de continuidades, linhagens, tradições, o que, convenhamos, não é de 

pouca monta em um paìs e em uma historiografia que insistem a seco, com 

tristeza, ou ironicamente, o efeito é o mesmo – em dizer que a vida 

intelectual nunca deixou de ser o passatempo de senhores ociosos, que nunca 

houve conservadorismo entre nós porque entre eles não há pensamento, o 

liberalismo foi sempre de fachada, o socialismo não passou de amálgama 

entre positivismo e estupidez etc
vii

.  
 

 Tal qual enunciado por Michel Foucault a autoria é apenas função do discurso. O 

autor é uma unidade do discurso. Assim, como a unidade “Tobias Barreto”, a unidade 

“Escola do Recife”, a unidade “Silvio Romero”, são manipuladas (não necessariamente 

no sentido autoconsciente e determinado, mas em sua acepção de uso e funcionamento 

em determinada argumentação ou debate) na construção da cultura historiográfica 

brasileira? E o que essa manipulação nos revela já que, “a arqueologia foucaultiana 

mata o agente-autor e, assim, esse modo de história intelectual depende da noção de 

acção histórica individual. Mas não é anti-histórica, no sentido em que continua a 

situar e a localizar no espaço e no tempo esses blocos de discurso ou 'regimes de 

verdade'”
vii

. Mas do nìvel da temporalidade essa dissolução do sujeito-autor implicaria 



                                                                                                                                                                          

em uma possibilidade de flexibilização dos fluxos temporais que pudessem acompanhar 

o fluxo das ideias? Questão extremamente delicada que toca de maneira incisiva na 

pluralidade do desenvolvimento de nossa história intelectual, mas também nas 

descontinuidades desse desenvolvimento. Como ressalta Gildo Brandão não se trata 

apenas de demarcar posições num vasto e acidentado campo, mas também identificar 

certos padrões de filiações desses intelectuais, ainda que pareçam contraditórias e 

enganosas num primeiro golpe de vista. Vejamos:  

 

Não se trata sequer de imaginar no plano das constelações ideológicas – 

ainda que esta seja a esfera do real que muda mais lentamente e tenha maior 

capacidade de sobrevivência uma espécie de reprodução dessa história 

imóvel de cinco séculos que, pela direita e pela esquerda, algumas das 

“interpretações do Brasil” injetaram no senso comum, teorias segundo as 

quais o que viria a ser a sociedade brasileira já estava prefigurado civil e 

economicamente tão logo o português aqui montou a primeira feitoria ou 

começou a produzir para o mercado mundial. Ao contrário, há que partir da 

altìssima taxa de mortalidade das iniciativas intelectuais de se haver com 

nossa experiência, de reconhecer que a história das idéias, das ideologias e 

das teorias polìticas é, em grande parte, um vasto cemitério, de tal maneira 

que a constituição de “famìlias intelectuais” e formas de pensar é mais um 

resultado do que um pressuposto – padrões que se constituem ao longo de 

reiteradas tentativas, empreendidas aos trancos e barrancos por sujeitos e 

grupos sociais distintos, de responder aos dilemas postos pelo 

desenvolvimento social
vii

.  
  

 Do ponto de vista do paradigma desconstrucionista é resposta é positiva tendo 

em vista que: “Nas formas radicais de desconstrução, nada nos diz que a 

intertextualidade deva limitar-se a qualquer momento histórico particular, pelo que 

ameaça qualquer tipo de história intelectual que dependa da noção de série”
vii

. 

Relacionar então, e reconstituir as relações entre textos diversos que dialogam entre si e 

se referenciam em contextos culturais e temporais distintos é um desafio árduo a ser 

enfrentado pela história intelectual. E além de um desafio é uma realidade inerente a 

dinâmica de produção de significados efetivado por intelectuais, já que ideias, autores e 

obras transcendem sua temporalidade de existência. Irrompem seu tempo lançando iras 

ao futuro de maneira indeterminada, perdendo e ganhando outros significados ao longo 

do tempo. Formando assim camadas de sentidos marcadas pela tradição e pela herança. 

Assim:   

 

Uma parte das condições para a intertextualidade, uma parte da demissão do 

autor enquanto agente de significado, é a ênfase no papel do leitor na 

determinação do significado dos textos. A leitura não é entendida como 

absorção ou consumo passivo de significado, mas como um acto de escrita: 



                                                                                                                                                                          
quando lemos, estamos a escrever. Uma vez mais, nas formas radicais de 

desconstrução, esta escrita criativa não se limita a um determinado momento 

histórico, pois 'nós' fazemo-la no aqui e no agora
vii

.   
 

 Dessa maneira um dos cuidados que o historiador precisa efetivamente ter na 

mais alta conta é a historicização profunda dos textos tanto em seus conteúdos quanto 

em sua materialidade de produção e circulação. Ainda sobre o contexto é fundamental 

delimitar o que entendemos por contexto. Segundo a historiadora inglesa Annabel Brett:  

 

(...) o uso do artigo definido, como em 'o' contexto, é demasiado simplista e 

determinista: podem existir diversos contextos para um determinado texto, 

contextos esses que podem sobrepor-se ou relacionar-se de determinadas 

maneiras. Além disso, um contexto é, por definição, partilhado com outros 

oradores – os quais, num dado momento, são os ouvintes ou leitores. O 

orador ou produtor do texto poderá tentar controlar diversos modos o 

contexto de sua elocução, ou monopolizar a definição do que está 'fora de 

contexto'; mas não tem possibilidade de determinar a inclusão de alguns 

leitores (e leituras) e a exclusão de outros – ainda que recorra à espada, como 

aconteceu frequentemente, para defender certas leituras e eliminar outras. O 

carácter público da linguagem impossibilita a sua total sujeição aos 

propósitos de qualquer agente individual
vii

.  
 

 Mapear o percurso também envolve a percepção o mais aproximada possìvel 

dessas sociabilidades intelectuais onde, “as 'redes' secretam, na verdade, microclimas à 

sombra dos quais a atividade e o comportamento dos intelectuais envolvidos 

freqüentemente apresentam traços específicos”
vii

. E isso é bem verdade no caso da 

Escola do Recife, pois as relações que se estabeleceram nos docentes e alunos reunidos 

na Faculdade de Direito do Recife guardam tanto divergências e debates profundos, 

quanto elementos comuns de ordenação de pensamento e obra sedimentados por 

camadas de interpretações que se deram ao longo de nossa história republicana crivada 

pelo desenvolvimentos de processo relacionais e ao mesmo tempo com suas próprias 

especificidades ao longo da história: como a imprensa, a universidade, os intelectuais e 

suas relações com os poderes estabelecidos, não apenas o Estado, mas o direito, o 

sindicalismo, as lutas trabalhistas, dentre outras.  

 Nas palavras de Helenice Rodrigues da Silva:  

 

Assim, a introdução de um autor, de uma obra ou de uma corrente intelectual 

e/ou estética estrangeira, dentro de um espaço cultural nacional, se processa 

por meio da mediação de “atores”, individuais e/ou coletivos. Edições, 

missões, instituições universitárias desempenham, igualmente, a função de 

intermediários nesse processo de deslocamento semântico e de reelaboração 

de sentido. Investigar os mecanismos de produção, de difusão  (transmissão) 

e de recepção significa fazer uso, igualmente, da história intelectual que se 



                                                                                                                                                                          
ocupa desses mesmos objetos

vii
.  

 

 Essa introdução de autores estrangeiros em nosso contexto nacional é uma 

constante tanto no contexto em que estavam imersos Romero e Barreto, quanto dos 

crìticos e comentadores mais recentes do movimento. Na origem, o alvo da crìtica era a 

corte e tudo que a caracterizava: cultura, lìngua, polìtica, costumes. A provìncia, 

especialmente no caso de Barreto, era o espaço da resistência a um centralismo cultural 

que impunha sua força. Mas também a provìncia representava a possibilidade de que ao 

rivalizar com o centro produzir a distinção do intelectual dentro do campo.  Como bem 

descreve Romero sobre a vida cultural nas provìncias, estas: “Intelectualmente não 

oferecem estrada larga e desassombrada a seus filhos. E não é só a carreira intelectual 

que foi expelida das províncias; política, econômica e socialmente o provinciano acha-

se quase tolhido, mesmo depois da República”
vii

.  
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Resumo: No texto em questão, pretendemos contrapor uma assertiva comumente 

apresentada pela historiografia, defendendo que, na verdade, o legado da herança 

pecebista esteve, sim, inserido na maior parte das concepções teórico-estratégicas e das 

práticas da nova esquerda brasileira, tomando como exemplo um movimento originado 

da esquerda cristã, a Ação Popular. Através da análise comparativa das trajetórias 

políticas dessas vanguardas específicas, e de alguns trechos retirados de seus principais 

documentos teóricos, formulados entre 1958 e 1971, suscitaremos algumas 

continuidades que a AP manteve em relação ao Partido Comunista Brasileiro. Todavia, 

essa organização da nova esquerda não manteve apenas proximidades junto ao PCB, 

mas também rupturas e inovações, tanto apresentadas em seus debates teóricos, quanto 



                                                                                                                                                                          

em suas práticas, como as crìticas feitas ao chamado “socialismo real”, e seus 

desdobramentos, presente, até então, nos países do leste europeu.  

 

Nos anos de 1964, diante de diversos problemas econômicos e agitações sociais, 

o Brasil foi assolado por uma Ditadura Militar, e, antes mesmo do Golpe, vinham 

formando-se no país número considerável de organizações de esquerda, fatos que, 

segundo alguns autores, como Jacob Gorender (GORENDER, 1987: 31), teriam sido 

motivo para a instauração do Regime como um ato preventivo contra o comunismo, tão 

temido em tal conjuntura global.  

Tais organizações, ou partidos, apesar de terem como ponto comum a busca por 

uma sociedade socialista, divergiam muito entre si, desde a forma como cada uma 

interpretava as estruturas da sociedade brasileira até a estratégia que seria utilizada para 

a conclusão do objetivo final, inclusive se utilizariam ou não a via armada, entre outras 

questões (ARNS, 1986: 90; REIS FILHO, 2006: 21).  

Entretanto, todas as organizações da chamada “nova esquerda” (REIS FILHO, 

2006: 15) tinham pelo menos uma coisa em comum: sua oposição convicta ao Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), sendo que, em sua maioria, tais grupos resultavam de 

dissidências do partido, ou de outras linhas originárias deste (ARNS, 1986, p. 89; 

GORENDER, 1987). Os mesmos pretendiam (e acreditavam fortemente) romper com 

os aspectos essenciais da política do PCB, também associando o partido à derrota de 

1964, entre outras derrotas políticas anteriores (REIS FILHO, 2006: 24-25; 

GORENDER, 1987: 73).  

Entre as organizações da nova esquerda brasileira estava a Ação Popular (AP), 

movimento político formado em 1962, composto inicialmente pelos estudantes 

universitários da Juventude Universitária Católica, vinculada à Ação Católica Brasileira. 

Assim como os demais grupos políticos, a AP também definia um posicionamento à 

esquerda do PCB, afirmando-se como uma opção, inclusive às novas correntes (ARNS, 

1986: 100; GORENDER, 1987: 38). 

Entretanto, para Daniel Aarão Reis Filho, esses novos grupos da esquerda não 

estavam imunes aos modelos do passado, dos quais ela própria surgira. Suas práticas, 

formulações e organização internas evidenciavam inúmeras continuidades junto à 

herança pecebista, até porque todas essas esquerdas vinham de universos teóricos 

comuns ao PCB. Todavia, grande parte de suas diretrizes e concepções, que vieram a se 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Daniel_Aar%C3%A3o_Reis_Filho


                                                                                                                                                                          

mostrar errôneas, não foram exatamente de responsabilidade do partido, mas das fontes 

marxista-leninistas comuns à Terceira Internacional Comunista (REIS FILHO, 2006: 

28-29).  

O Partido Comunista Brasileiro é fundado em março de 1922, sob o impacto da 

Revolução de Outubro de 1917, na Rússia. O partido é criado ao mesmo tempo em que 

ocorre o declínio do movimento operário de influência anarquista, ainda incipiente no 

país.  Durante toda a sua existência o mesmo só esteve três pequenos períodos na 

legalidade: os dois primeiros durante a década de1920 e o terceiro ao final da Segunda 

Guerra Mundial, quando sucumbi o Estado Novo (ARNS, 1986: 91). Entretanto, desde 

a sua criação até 1964, o PCB seria a principal força da esquerda brasileira de inspiração 

marxista, com atuação no meio operário e camponês, e influência relativa no 

movimento estudantil (GORENDER, 1987: 20).  

As denúncias feitas aos crimes de Stalin, por Nikita Khrushchev, em 1956, 

acarreta perturbações em todo o movimento comunista mundial e o PCB é um dos 

partidos mais afetados, sofrendo afastamentos e reviravoltas (GORENDER, 1987: 25; 

PÉCAULT, 1990: 142). Tal abalo culmina na Declaração Política de Março de 1958, 

através da qual pretendia-se a apresentação de uma nova linha política, que, entretanto, 

partia da mesma premissa do Programa do Quarto Congresso, de 1954, o qual 

reafirmava as etapas da revolução, que inicialmente seria anti-imperialista, antifeudal e, 

sobretudo, pacífica, protagonizada por uma aliança das classes consideradas 

progressistas (ARNS, 1986: 91; GORENDER, 1987: 30), como podemos perceber no 

seguinte trecho das Teses de março: “A revolução no Brasil, por conseguinte, não é 

ainda socialista, mas anti-imperialista e antifeudal, nacional e democrática” (COMITÊ 

CENTRAL PCB, 1958). E reitera as demais definições em outro momento do texto: 

Os comunistas consideram que existe hoje em nosso país a 

possibilidade real de conduzir, por formas e meios pacíficos, a 

revolução anti-imperialista e antifeudal. Nestas condições, este 

caminho é o que convém à classe operária e a toda a nação. Como 

representantes da classe operária e patriotas, os comunistas, tanto 

quanto deles dependa, tudo farão para transformar aquela 

possibilidade em realidade (COMITÊ CENTRAL PCB, 1958). 

 

Como podemos perceber, mesmo apresentando um novo documento político, 

prevalecia a formação stalinista, dentro do PCB. Para Jacob Gorender, o único elemento 

acertado da resolução de Março, foi o que propiciou as lutas pelas reformas de base, 

mesmo que fizessem parte das lutas reformistas dentro da legalidade, pois nelas havia a 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNikita_Khrushchev&ei=kH63U4KAL6_msASD04GwAw&usg=AFQjCNGpSZCg0xxvwtUCOr5bcGDDvxm12g&bvm=bv.70138588,d.cWc


                                                                                                                                                                          

possibilidade de contato maior com outros movimentos e forças sociais (GORENDER, 

1987: 31; RIDENTI, 2002: 234).  

Outro fator a ser considerado, a respeito do Partido Comunista Brasileiro, é que, 

de 1954 até 1964, o mesmo foi adquirindo importância crescente na construção do 

movimento nacionalista. Em torno do partido e de sua interpretação nacionalista 

formou-se toda uma cultura política, afirmada a partir de 1960, mas que sobreviveria 

após o Golpe. Tal interpretação teria influência muito além dos militantes do partido, 

suas concepções colocar-se-iam implícita, ou explicitamente, no centro de muitos 

debates (PÉCAULT, 1990: 141).  

A partir da década de 60, o PCB se depara com as novas esquerdas, que 

disputavam a preferência dos movimentos de massa e desafiavam o partido no próprio 

campo teórico, mesmo que significasse para esses novos grupos um referencial inaudito 

(GORENDER, 1987: 20, 32). O partido será duramente criticado por essas esquerdas, 

mas também devolverá a afronta. Em 1958, o mesmo já parecia suspeitar das correntes 

esquerdistas que sonhavam com um golpe socialista, e em 1967, em um congresso 

clandestino, afirma que “o surto de impaciência e outras manifestações de radicalismo 

pequeno-burguês (...)” e a “(...) preconização dos meios e objetos de luta” iam contra o 

caráter do movimento nacionalista e democrático e à correlação de forças existentes 

naquele momento (PÉCAULT, 1990: 150). 

A Ação Popular nasceu em 1962, em Belo Horizonte, mas foi formalmente 

fundada em fevereiro de 1963, em Salvador, em sua terceira reunião e I Congresso da 

AP (ARNS, 1986: 100; RIDENTI, 2002: 226, 231).  

Como já mencionado, sua criação deu-se, em particular, no interior da JUC, 

porém também tiveram participação importante nesse processo outros movimentos 

cristãos, como a JEC (Juventude Estudantil Católica), a JOC (Juventude Operária 

Católica) e outros movimentos de jovens da ACB, além de grupos de jovens 

protestantes influenciados por movimentos renovadores. Havia também a participação 

estudantes de esquerda, não religiosos, mas de quadro ainda bastante reduzido (ARNS, 

1986: 100, RIDENTI: 227). Todavia, foram as lideranças da JUC que desempenharam 

papel dominante no processo de criação da AP, a partir do movimento estudantil. 

A base social da Ação Popular se encontraria principalmente no movimento 

estudantil, no qual detinha a Presidência da UNE, tendo como presidente, a partir de 

1961, o jucista Aldo Arantes com parceria do PCB (DIAS, 2007: 168; RIDENTI, 2002: 



                                                                                                                                                                          

227, 230). Arantes foi obrigado afastar-se do movimento católico, em razão da 

declaração da CNBB, assim como integrantes dos setores de esquerda da JUC, 

fundando uma organização política autônoma, que inicialmente atuaria de dentro da 

própria UNE, levando mensagens de conscientização e luta política aos estudantes 

(DIAS, 2007: 167-168; RIDENTI, 2002: 230).  

No Congresso de Salvador, de 1963, é aprovado o “Documento Base” da 

organização, que define o socialismo democrático e a revolução brasileira como 

principal objetivo, que orientaria, em linhas gerais, sua prática política até por volta de 

1968. Por mais que seus textos não fizessem nenhuma referência ao cristianismo, o 

ideal cristão estava presente, ocorrendo o fenômeno da “dupla militância”, entre a JUC 

e a AP, por parte de muitos integrantes (DIAS, 2007: 171; RIDENTI, 2002: 232).  

Em seu Documento Base, o conceito-chave era a noção de socialismo como 

humanismo. Não havia o apelo pela filiação ao marxismo, optando por ideologias e 

caminhos próprios, sob influência do cristianismo e do próprio marxismo. Reconhecia a 

importância do marxismo, considerando-o expressão mais profunda da crítica ao 

capitalismo para passagem ao socialismo, porém criticava as ditaduras de esquerda dos 

chamados “socialismos reais”, defendendo que poderiam haver diferentes formas de 

transição ao socialismo (DIAS, 2007: 171-173; RIDENTI, 2002: 232). 

A AP, Ao fazer a negação do capitalismo, negava-se também a atuar nas lutas 

sociais a partir das instituições burguesas, na legalidade democrática, reformista e 

desenvolvimentista, como podemos perceber em trecho do “Documento Base”: 

Tais esquemas corretivos são representados ora pelo moralismo 

político, que se propõe à consolidação de uma autoridade do Estado, 

ora pelos planos de estabilização monetária e de disciplina financeira, 

ora pelo reformismo, que vê as soluções das tensões através de 

concepções não-estruturais das chamadas “reformas de base”. 

Fundamentalmente, tais esquemas constituem a tentativa de 

instauração de um neocapitalismo, que permita o sucesso do 

desenvolvimento burguês, evitando as tensões suscetíveis de provocar, 

pela radicalização das massas, alteração na estrutura social e no 

sistema de exploração vigente (AÇÃO POPULAR, 1963: 58).  

 

Segundo este recorte, parece-nos que a AP posicionava-se contra quaisquer 

reformas, dando exemplo das famosas reformas de base de João Gourlat. Todavia, suas 

práticas foram em caminho inverso, pois, como afirmam Marcello Ridenti e o Cardeal 

Arns, a organização “embora com discurso e postura à esquerda do governo, integrou-se 



                                                                                                                                                                          

ao esforço reformista da época, a partir da ação do Estado, junto ao qual reivindicava a 

implementação das chamadas reformas de base (...)” (1986: 100; 2002: 234). 

Em março de 1971, a III Direção Ampliada da Direção Nacional aprovou um 

novo “Programa Base”, convertendo formalmente a AP em organização marxista-

leninista-maoísta, ou maoísta, passando a se chamar Ação Popular Marxista-Leninista 

do Brasil, inaugurando uma nova fase do partido (ARNS, 1986: 101; REIS FILHO, 

2006: 50). E é neste documento onde se encontrarão as maiores (quantitativamente 

falando), e mais significativas, aproximações teóricas com relação às Teses de Março de 

1958, do PCB, como podemos ver em sua afirmação de que a revolução brasileira 

aconteceria de forma ininterrupta e por etapas, definindo que inicialmente a mesma 

“teria um caráter nacional-democrático, em razão de o país possuir, segundo o novo 

entendimento, um caráter semifeudal e semicolonial”: 

Portanto, o programa mínimo da nova Ação Popular, a meta imediata 

pela qual se bate na atual etapa da revolução brasileira, é (...) a 

revolução nacional, democrática e popular, anti-imperialista e agrária. 

Esta revolução atende principalmente aos interesses do proletariado e 

do campesinato e subordinadamente aos interesses da pequena 

burguesia urbana e também da burguesia nacional. É uma revolução 

nacional-democrática de tipo novo e distingue-se das revoluções 

nacionais e democráticas de tipo velho. Primeiro, porque faz parte da 

revolução mundial proletária e não da revolução mundial burguesa. 

Segundo, porque leva à implantação e desenvolvimento de um 

capitalismo nacional (...) (AÇÃO POPULAR, 1971: 381-382). 

 

A AP, como já mencionado neste texto, além das demais organizações da 

esquerda, opunha-se abertamente ao Partido Comunista Brasileiro e suas diretrizes e 

concepções teóricas. Em seu documento fundador contrapunha-se ao capitalismo, às 

burguesias (nacionais ou internacionais), atestava a falência das lutas nacionalistas e a 

inevitabilidade da “luta de classes”, assim como a descrença no papel reformista do 

Estado (PÉCAULT, 1990: 170). Porém, em algumas partes do documento em questão, 

tal ruptura brusca com o “Partidão” já era questionável, por exemplo com relação a um 

nacionalismo popular fortemente manifestado em suas linhas, e principalmente no 

Programa Básico, de 1971. Neste último, sim, vários elementos teóricos e estratégicos 

anteriormente contidos no PCB, serão retomados, mas não por uma releitura de suas 

teses, mas de outras fontes marxista-leninistas. Os elementos, até então marginalizados, 

são facilmente verificáveis em seus documentos, mesmo que implicitamente. 



                                                                                                                                                                          

Assim como o PCB, a organização não cumpriria suas premissas quanto à sua 

contribuição para o “povo”, pois seus contatos com o movimento camponês e sua 

atuação junto ao MEB
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 (Movimento de Educação de Base), não farão da mesma uma 

“organização de massas” e, quanto ao movimento operário, a AP nunca teria uma 

influência significativa sobre o mesmo, não conseguindo “lograr uma significação 

polìtica mais abrangente” nesse processo (PÉCAULT, 1990: 170-171; RIDENTI, 2002: 

241). Em contrapartida, para Daniel Pécault, o partido “manteria sua palavra quanto à 

revolução”, devido à sua adesão ao maoìsmo, convergindo-se ao PcdoB e 

posteriormente lançando-se à luta armada. Todavia, esta também é uma afirmação 

questionável, pois, na prática, a AP, durante toda a trajetória desta sigla, não chegou a 

participar da guerrilha ou de atentados urbanos, exceto em um único e frustrado 

episódio (ARNS, 1986: 101; GORENDER, 1987: 115).  

 

A organização brasileira de extrema-esquerda, Ação Popular, em 

aproximadamente dez anos passou por uma série de mudanças, tendo em seu encalço 

alguns documentos que demonstram uma certa evolução teórica. De uma organização 

socialista humanista, pautada em ideias ecléticas, passará a uma organização marxista-

leninista-maoísta, apropriando-se do pensamento de Althusser, instrumento que daria a 

“cientificidade” necessária à seu aparato teórico, logo, à revolução, abandonando o 

humanismo (DIAS, 2007: 175; RIDENTI, 2002: 47).  

Daniel Pécault, em seu livro “Os intelectuais e a polìtica no Brasil”, afirma a 

importância que o Partido Comunista Brasileiro passa a desenvolver para o movimento 

nacionalista brasileiro, entre 1954 e 1964. Como já dito anteriormente, em torno dessa 

leitura pecebista formar-se-ia uma cultura política, que afirma-se principalmente após 

1960, sobrevivendo ao Golpe de 1964. Mas, segundo o autor “talvez tenha sido em 64-

68 a época de sua maior influência”, o que significa que a AP, carregaria tal herança até 

a sua dissolução, justificando nossa escolha dos dois programas em questão 

(PÉCAULT, 1990: 141).  

De toda forma, focamo-nos, neste texto, em alguns breves pontos de 

aproximação entre as duas vanguardas políticas propostas: o Partido Comunista 

Brasileiro e a Ação Popular. Todavia, a partir destes pequenos elementos aproximativos 

já podemos pré-visualizar uma série de outras continuidades, como as concepções sobre 

a revolução socialista, as etapas da revolução, a concepção sobre o imperialismo e a 



                                                                                                                                                                          

existência ou não de resquícios de um feudalismo no Brasil, a aplicação ou não da 

violência revolucionária, elementos que geralmente tendem a estar relacionados com o 

nacionalismo popular do PCB. Por mais que a AP, assim como as demais organizações 

da nova esquerda brasileira, nascidas nos anos 60, tencionasse romper por completo 

com a linha política do PCB, na prática, perceber-se-iam muitas permanências 

(PÉCAULT, 1990, 187). 

Entretanto, para Semearo, até 1964, a Ação Popular foi a organização mais 

revolucionária do Brasil, justamente por propor um diálogo original, em crítica 

profunda ao marxismo-leninista e o socialismo real instaurado na União Soviética e 

países do leste europeu (SEMEARO In DIAS, 2007: 191).  Daniel Pécault também 

propõe que talvez seu movimento político originário tenha sido mais democrático e 

igualitário dentre as demais esquerdas, justamente devido à sua linhagem católica que 

definia “a igualdade entre os homens”, combatendo não só as contradições de classes, 

como também as hierarquias (PÉCAULT, 1990: 171-172; GORENDER, 1987: 114). 

Caio Prado Jr. afirmava igualmente que as esquerdas brasileiras não desempenharam 

uma política de classes, e sim uma política de massas reformista, própria do populismo, 

sendo a AP uma das vanguardas menos contaminadas pelo populismo burguês, pois 

inicialmente tinha o socialismo como meta do presente, sem ater-se às reformas 

intermediárias (PRADO JR. In GORENDER, 1987: 73-74).  

Como dissemos anteriormente, de acordo com Daniel Pécault, sua aproximação 

com o movimento camponês e sua atuação no MEB não farão da AP uma “organização 

de massas”, ressaltando que a mesma também nunca desempenhou uma prática 

considerável junto ao movimento operário (PÉCAULT, 1990: 170-171).  Igualmente 

para Ridenti, a participação da AP nos movimentos de trabalhadores urbanos e rurais 

também não surtiu uma significação política mais efetiva (RIDENTI, 2002: 241), 

entretanto, se a compararmos à atuação das demais organizações da esquerda brasileira 

em relação às lutas sociais, talvez ela tenha sido melhor sucedida, pois sabemos que não 

houve inércia na preparação da insurreição armada. Alguns militantes foram enviados 

para a China, a fim de participarem de treinamentos político-militares (GORENDER, 

1987: 113), e desempenhou significante atuação nas lutas rurais em algumas regiões 

brasileiras, sendo corpo auxiliar de algumas importantes conquistas. Outro dado 

importante é que a AP teve uma participação feminina acima da média, com relação às 

outras vanguardas, sendo 27% de sua militância mulheres, contra 73% homens
vii

, 



                                                                                                                                                                          

inclusive maior do que a do PCB, que, aparentemente, tinha uma postura sectária com 

relação a inserção de mulheres no partido.  Mas, com toda a certeza, a vinculação de 

maior importância da Ação Popular foi junto ao movimento estudantil, por todo o 

território nacional, na década de 60, desbancando as lideranças políticas da UDN (União 

Democrática Nacional) e do PCB (RIDENTI, 2002: 240). Esses são apenas alguns 

diferenciais positivos da AP perante as demais esquerdas. E, à revelia de suas 

diferenças, a Ação Popular, assim como as demais organizações e partidos da nova 

esquerda brasileira, tiveram um papel comum e fundamental de crítica e oposição 

revolucionárias à Ditadura Militar brasileira. 

É necessário ressaltarmos que os pontos de aproximação entre o PCB e a AP, 

apresentados neste texto, não são os únicos existentes entre as duas organizações. Tal 

debate necessitaria, igualmente, de maior espaço e de uma pesquisa mais aprofundada. 

O primeiro partido, como o grande introdutor e formador de uma cultura política de 

esquerda no Brasil, forneceu a maioria das referências para a nova esquerda, 

independentemente de ser o guardião de linhas marxistas hoje chamadas “vulgares”, 

consideradas economicistas, deterministas, etc. Se houve críticas ou apropriações, todas 

foram feitas com relação às práticas e teses pecebistas e ao socialismo internacional. 

Nossa intenção foi demonstrar que, a AP, à revelia de todo o seu posicionamento à 

esquerda do “Partidão”, demonstrou muitas permanências com relação a este, 

principalmente, a partir de 1964, o que culminaria no Programa Básico de 1971 e sua 

adesão ao PCdoB (Partido Comunista do Brasil).  
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PERFORMANCES MITO-NARRATIVA NO ENSINO DE HISTÓRIA: A 

EXPERIÊNCIA DE NARRAR OS MITOS EM SALA DE AULA 

Daniela Cristina Pacheco 

 

 

Resumo: Neste artigo temos por objetivo mostrar como é possível trabalhar a literatura 

mítica da antiguidade clássica de forma dinâmica, de maneira tal que levemos nossos 

alunos a compreendê-la. Além disso, acreditamos que a literatura pode ser uma fonte 

documental promissora para o historiador na produção do seu conhecimento histórico. 

Mediante a essas inquietações, nos propomos a discutir a importância e as 

possibilidades do uso da literatura mítica nas aulas de história Antiga, através da 

metodologia da Aula Oficina e da performatização das narrativas míticas. 



                                                                                                                                                                          

 

Introdução  

 

  Quantas vezes entramos em sala de aula e sentimos resistência dos alunos 

quanto ao aprendizado, e ficamos como Zeus, atordoados como se Atena estivesse em 

nossas cabeças a gritar na sua habitual posição de guerra? Porém, não somos deuses e 

muitos menos guerreiros, somos apenas professores, que buscam levar nossos alunos a 

construírem conhecimento, e no que se refere à disciplina de história, levá-los a 

perceber o mundo de forma crítica, de maneira que venha a contribuir com a formação 

identitária dos mesmos. Talvez seja essa experiência no decorrer dos anos letivos e da 

carreira docente uma Odisséia na qual muitas vezes é preciso cumprir mais do que doze 

tarefas e utilizar as astúcias de Odisseu para ensinar. E que viagem miraculosa essa?  

  Meu trabalho surgiu dessa inquietação quanto à má recepção dos alunos quanto 

à disciplina de História e o conteúdo referente à história antiga e o encanto de trazer os 

Aedos gregos pra sala de aula. 

  Afinal, muitos são os questionamentos dos professores de história quanto à 

forma de tornar as aulas mais dinâmicas, instigadoras e causadoras da interação entre os 

alunos, principalmente no que se refere às aulas de História Antiga. Mediante a essas 

inquietações, nos propomos a discutir a importância e as possibilidades do uso dos 

mitos e da literatura mítica nas aulas dessa disciplina, por meio da contação de histórias 

míticas.. Primeiramente, trataremos da potencialidade educativa da contação de histórias 

míticas, depois, faremos uma exposição do desenvolvimento da performance  narrativa  

A magia de Isis: o poder além do Nilo em sala de aula . Serão esses, portanto, os temas 

fundamentais que irão nortear nossas discussões. 

 

 

 

I. O papel pedagógico da Contação de Histórias Míticas 

 

  Apesar de seu uso coletivo, a mitologia ainda não é tratada de modo proveitoso 

na grande maioria dos livros didáticos, ou mesmo pelos professores, sendo que na 

maioria das vezes, os mitos são vistos nas salas de aulas nos fins de uma unidade de 

estudo, de modo rápido, apenas com o objetivo de ilustrar um pouco sobre a “religião” 



                                                                                                                                                                          

greco-romana, a “pseudoigualdade” entre a mitologia grega e a romana, ou, em casos 

mais graves, como uma forma de mostrar a fantasia e a ingenuidade dos povos antigos. 

  Além disso, nos perguntamos: seria possível o professor utilizar a mitologia 

como tema gerador de conhecimento, ou seja, como ponto de partida para o estudo 

sobre diversos aspectos da sociedade antiga, como: economia, religião, artes, 

arquitetura, política, gênero, etc., tornando-a como ponto central do estudo e não só 

como um estudo periférico e de menor importância? 

  A partir desses questionamentos desenvolvemos uma pesquisa
vii

 de modo a 

buscar a soluções dos problemas levantados. Com a pesquisa buscamos pensar e 

desenvolver práticas educacionais em sala de aula que mobilizassem a atenção interesse 

dos alunos propiciando, assim a construção de um conhecimento histórico válido sobre 

a Antiguidade, e outros povos que se utilizam dos mitos como forma de compreender e 

explicar a realidade. Tudo isso com a utilização de uma metodologia de fácil aplicação e 

aceitação dos alunos. Foi a partir destas inquietações que pudemos pensar na introdução 

das narrativas míticas em sala de aula. 

  Porque contação de histórias? Ou mais: por que histórias míticas?  Contar 

histórias faz parte da vivência humana, pois muito do que aprendemos desde criança é 

transmitido a nós por meio da oralidade. Verbalizar é uma das primeiras habilidades que 

buscamos desenvolver. É um ato importante para os indivíduos, pois mediante o narrar 

é que processamos o autoconhecimento, e construímos e conformamos perspectivas 

diversas de compreensão do mundo que nos rodeia. 

  Entretanto, nosso enfoque não se limita apenas ao ato de contar histórias, mas 

também à performance, e como essa atividade  tem potencialidade formativa. Pois por 

meio da narração oral
vii

 o gesto se liga à palavra, re-significando o texto, dando um 

contorno pessoal de interpretação, ou seja, segundo as experiências dos indivìduos que 

as contam. Desta forma, então, ele constrói imagens, expressando sentimentos e 

estabelecendo relações obra-leitor e contador-ouvinte. Este exercìcio é desenvolvido 

pelo professor, pois ao transpor o conteúdo para os alunos ele se utiliza da retórica, 

dinâmica que muitas vezes se reflete em forma expressiva em seu corpo, mesmo que de 

forma inconsciente.  

  Como vemos, as narrativas fazem parte do que somos e nos auxiliam na construção de 

nossa identidade. Na concepção narrativista, o ato de contar histórias é uma forma coerente de 

comunicação, pois trata da identidade histórica tanto do comunicador como do receptor. Isso 



                                                                                                                                                                          
ocorre, uma vez que as narrativas são produtos da mente humana, por meio das quais os 

indivìduos se orientam no tempo e espaço de forma aceitável para si mesmo, pois “os 

acontecimentos articulados narrativamente são considerados ocorrido no passado”, assim as 

narrativas se constituem como representação temporal que está “vinculada à experiência e 

significativa para o autoconhecimento e para a orientação dos sujeitos narradores” (RÜSEN, 

2001, p.155). As narrativas orais orientam os indivìduos temporalmente. São elas que 

permitem uma interpretação individual conforme a realidade vivenciada e valores, 

decidindo o curso da ação e promovendo a construção da consciência histórica. Como 

podemos ler em Rüsen: 

A consciência histórica co-produz histórias verbais cuja função é o de 

serem alegorias de tempo, com significado no campo de referências de 

orientação cultural da existência humana.Funcionam como formas , 

com as quais os humanos compreendem o seu próprio mundo e a si 

próprios, e as suas relações com os outros, numa perspectiva temporal 

para se orientarem a si e em relação com os outros (RÜSEN apud, 

GAGO, 2009, p.179). 

  As narrativas são importantes para a formação dos indivìduos e sua auto- 

compreensão, o narrar torna-se um veiculador da aprendizagem e de formação 

identitária. Na preeminência da escrita as sociedades primitivas também utilizavam esse 

recurso como forma de transmissão de conhecimentos, costumes, crenças, valores 

morais e éticos por meio das narrativas mìticas. 

Percebemos então que os mitos podem ser considerados uma narrativa 

histórica, já que em sumo os mitos descrevem os diversos 

acontecimentos e algumas vezes dramáticas, irrupções do sagrado do 

que realmente fundamenta o mundo e o converte no que ele é hoje 

(ELIADE, p.11, 1993). 

  Assim as narrativas mìticas ganham uma grande importância, pois por meio 

delas os homens tentam compreender a sua existência e de tudo que o cerca. O mito tem 

relação com histórias primeiras e sua ligação com o transcendente: 

O mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento 

ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do princìpio. Em 

outros termos, o mito narra como, graças às façanhas de Entes 



                                                                                                                                                                          
Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja uma realidade total, 

o Cosmo, ou apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um 

comportamento humano, uma instituição. [...] O mito fala apenas do 

que realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente (ELIADE, 

p.11. 1993). 

  As histórias mìticas são permeadas por alegorias que as enriquecem expressando 

os anseios e questionamentos humanos dentro de uma perspectiva fabulosa, mas que 

nos possibilita a compreensão das sociedades que as cunharam, bem como suas 

funcionalidades, anseios, imaginário, religiosidade, identidade e concepção de mundo. 

Percebemos então que os mitos nos possibilitam analisar elementos sócio-culturais de 

um grupo de indivìduos, ou mais, suas construções simbólicas. Os mitos nos encantam, 

pois são reminiscências de histórias fabulosas, histórias essas, que não param de 

reproduzir histórias.  

  Assim buscamos utilizá-los de forma performática, ao aplicar conteúdos 

referentes à história antiga, observando uma postura recorrente entre os alunos, o 

interesse pela mitologia, como algo que desperta curiosidade, porém algo visto como 

mentiroso, absurdo e distante. Vislumbramos a possibilidade da utilização dos mitos e 

histórias de cunho mìtico como possibilidade de ensino na apreensão de conteúdos 

mostrando que por meio deles é possìvel compreender sociedades, temporalidades e 

imaginários modificando a visão do mito como apenas ficcional, mostrando assim a 

possibilidade do seu uso na história. Em meio a esses questionamentos buscamos as 

performances narrativas de contação de história mìtica como uma atividade educativo-

formadora.   

  A arte de contação de histórias como forma de reprodução de conhecimento é 

milenar, o que faz dela um recurso histórico e social sendo uma forma de comunicar e 

dinamizar o conteúdo e até mesmo transpor os alunos a outra realidade fazendo deste 

exercìcio uma forma de acessibilização do passado e uma estratégia cabìvel em 

qualquer sala de aula. O professor passa a ser no momento da narração dos mitos um 

contador de histórias.  

 O contador de história segundo Pavis “é um performer que realiza uma ação e 

transmite uma mensagem poética diretamente recebida pelos ouvintes-espectadores” 

(1999, p.69). Como vemos, o contador de história tem por intenção a atividade de narrar 

e a comunicação direta ao receptor (ouvinte), tendo como preocupação primordial a 



                                                                                                                                                                          

valorização do texto e a respectiva apropriação de seus espectadores.  

  Como forma de valorizar a contação o performer pode se apropriar de recursos 

que acessibilizará o ouvinte a compreender o texto e interiorizá-lo como a modulação da 

voz, imagens, música, personagens manipulados, entres outros recursos, os quais 

propiciem aos alunos-ouvintes vivenciarem o que está sendo narrado. A arte de contação 

de histórias 

 Se insere na corrente do teatro-narrativo, que dramatiza materiais não 

dramáticos e casa perfeitamente a atuação e narrativa. [...] Tornou-se 

um gênero muito popular destinado a um público diferente do teatro- 

encenação: com recursos mìnimos, voz e mãos nuas, o contador de 

histórias rompe a quarta parede, dirige-se ao público. (P,Mateo apud 

Pavis,1999, p.69) 

A relação obra - leitor e contador - ouvinte proporciona uma re-interpretação 

das narrativas (os mitos) e do passado que por meio delas nos é apresentado. Assim o 

passado humano é expresso, em história, de forma narrativa. Por isto, é relevante que 

na aula de história se de atenção ao uso das narrativas (GAGO p.179. 2009). Narrando 

os mitos criam-se esquemas narrativos mentais que se fundem com outras narrativas já 

vivenciadas pelos alunos levando-os a interpretar e compreender o passado. Visto que: 

As narrativas orais quebram a lógica seqüencial da história linear, 

celebrativa, são pontuadas de idas e vindas, de avanços e retrocessos. 

Elas se pautam na descontinuidade temporal onde o depois não é 

precedido pelo antes e assim possibilitam que o futuro, passado e 

presente possam coexistir pelo concurso da memória (COSTA, 2007. 

185) 

Percebendo então que a relação obra - leitor e contador - ouvinte proporciona 

uma re-interpretação das narrativas
vii

 havendo assim a interação entre presente e 

passado, o que promove um jogo dinâmico
vii

.  

Foi observando as caracterìsticas tão instigantes dessas narrativas, que, em meio 

a questionamentos, angústias e ansiedades de muitos docentes, decidimos elaborar uma 

metodologia ao utilizar os mitos de forma performática, por meio da contação de 

histórias. Nossa preocupação está na performance presente no ato de contar histórias e a 

recepção dessas narrativas míticas  pelos alunos. Assim procuramos desenvolver técnicas para 

re-significar os textos, problematizando o conteúdo. Nosso objetivo é discutir o potencial 



                                                                                                                                                                          
pedagógico do uso da performance  das mito- narrativas nos conteúdos referentes ao ensino de 

história, além de demonstrar uma das ações com a metodologia proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

II-A Experiência de contar mitos nas escolas 

 

  Para exemplificar as possibilidades de se trabalhar com a literatura mítica em 

sala de aula apresentaremos uma de nossas ações com as mito- narrativas oralizadas  em 

sala de aula, desenvolvidas com o grupo juvenil
vii

 . Para elaboração da atividade foi 

utilizado o método da aula oficina e uma performance intitulada ““A magia de Isis: o 

poder além do Nilo”  que foi elaborada a partir da obra de cunho mìtico Metamoforses 

ou Asno de ouro, de Lúcio Apuleio (século II d.C ), com intuito levar os alunos  a 

conhecerem elementos culturais, sociais e religiosos dos indivíduos da época em que ela 

fora criada.  

  Elegemos a prática da aula oficina, pois acreditamos que esta seja uma estratégia 

de ensino que possibilita ao professor assumir uma posição de “investigador social e 

organizador de atividades problematizadoras”, bem como percebe o aluno como 

possuidor de “ideias prévias e experiências diversas” tornando-o “agente de sua 

formação” (BARCA, 2004, p.133). Além disso, o tema foi escolhido com o objetivo de 

pensar práticas educacionais em sala de aula que mobilizem a atenção dos alunos, 

despertem a curiosidade e o interesse, e que propiciem a construção de um 

conhecimento histórico válido e problematizador sobre a Antiguidade.  

  Para desenvolver o trabalho com esta obra em sala de aula, nos apoiamos nas 

contribuições da Didática da História Bergmann (1990, p.2), esclarecendo que esta é 

uma disciplina que pesquisa a elaboração e a recepção da História, ou seja, a formação 

de uma consciência histórica que se realiza num contexto social e histórico. Além disso, 

ela investiga e expõe os processos de ensino e aprendizagem, de formação e 

autoformação de indivíduos, grupos e sociedades realizados a partir da história e pela 

história. A Didática da História também procura explicar os pressupostos, condições e 

metas da aprendizagem em história, além dos conteúdos, métodos e as possibilidades de 

estruturação destes conteúdos. Analisa também as técnicas, os materiais de ensino e as 

diversas possibilidades da representação em História.  

  Nesta perspectiva, o trabalho do professor de história é indissociável do trabalho 

do historiador, visto que o professor é, antes de tudo, um historiador, e enquanto tal 



                                                                                                                                                                          

deve se apropriar da linguagem própria da história, sabendo utilizar e diferenciar os 

conceitos substantivos e os conceitos epistemológicos em sua prática docente, de modo 

a permitir que os alunos construam seus conhecimentos históricos ou os modifique da 

melhor forma possível. 

  Quando nos referimos à construção e à modificação do conhecimento histórico 

por parte dos alunos, nos baseamos nas pesquisas de diversos autores, entre eles Jörn 

Rüsen. Segundo este autor, a Consciência Histórica é “a soma das operações mentais 

com as quais os homens interpretam sua experiência da evolução temporal de seu 

mundo e de si mesmos de forma tal que possam orientar, intencionalmente, sua vida 

prática no tempo” (2001, p.57). Podemos perceber, a partir dessa afirmação, que todos 

os indivíduos, desde a mais tenra idade, possuem um modo de ver a história e, com isso, 

possuem um conhecimento histórico próprio, que o permite se situar no tempo e no 

espaço, possibilitando-o também fazer uma organização mental dos acontecimentos 

históricos.  

  Desta forma, o objetivo do professor de história é levar a criança e o adolescente 

a construir seu conhecimento histórico, ou seja, permitir o encontro do pensamento 

histórico científico com o pensamento histórico geral, atendendo assim às suas 

necessidades de orientação em seu cotidiano e de construção de sua identidade. Além 

disso, o professor deve ter como objetivo auxiliar na modificação desta consciência 

histórica, quando a mesma se vê grandemente influenciada pelo senso comum, em 

virtude do conhecimento histórico não ser desenvolvido apenas no ambiente escolar, 

mas em todos os espaços de relação com o outro (ALVES, 2007, p. 142). 

  Devemos lembrar, porém, que o ponto de partida do professor ao objetivar a 

construção da consciência história nos alunos é, primeiramente, saber o que os mesmos 

já conhecem, ou seja, partir do que os estudantes sabem para só então planejar seu modo 

de atuação. Uma das práticas que melhor conseguem isso e que mais contribuem para a 

construção do conhecimento histórico é a da aula oficina, proposta por Isabel Barca 

(2004, p. 131-144). 

  De acordo com a autora, as atuais propostas curriculares para o ensino de 

história orientam quanto ao desenvolvimento de instrumentalização “essencial (trato 

com as fontes, concepções, vestígios, tempo e recorte espaço temporal), específicas 

(própria da disciplina) e articuladas (o que transita entre as disciplinas)” (2004, p. 133). 



                                                                                                                                                                          

  Além disso, a autora sintetiza as instrumentalizações em história que se exige 

dos jovens em três pontos fulcrais: interpretação de fontes, compreensão 

contextualizada e comunicação. Para desenvolver uma aula oficina é necessário passar 

pelas seguintes etapas: Elaboração do instrumento, investigação e avaliação dos 

conhecimentos prévios dos alunos; desenvolvimento das atividades da aula oficina, com 

utilização de fontes históricas; e aplicação do instrumento de metacognição. 

 

Nesse processo, o aluno é entendido como agente de sua formação 

com idéias prévias e experiências diversas e o professor como 

investigador social e organizador de atividades problematizadoras; o 

conhecimento histórico é visto a partir de sua natureza 

multiperspectivada e nos seus vários níveis: senso comum, ciência e 

epistemologia; as estratégias e recursos são múltiplos e intervenientes; 

a avaliação é feita a partir de todo o material produzido pelo aluno; e 

os efeitos sociais são focados nos agentes sociais (SCHMIDT; 

GARCIA, 2006, p. 23). 

 

  Dentro desta perspectiva, nosso objetivo foi trabalhar com a obra Metamorfoses 

em sala de aula por meio do modelo de aula oficina. Primeiramente, investigamos os 

conhecimentos prévios dos alunos por meio de atividades em que os mesmos tivessem 

que responder a duas questões. Na primeira teriam que escrever de 5 a 10 palavras que 

eles considerassem relacionadas com a palavra chave: “Mito”; já na segunda questão 

deveriam explicar os seguintes termos a partir de sua compreensão: O que Roma e Egito 

têm em comum? O que os mitos têm a ver nessa relação? Com estas respostas em 

mãos,nos foi possível perceber qual a compreensão histórica dos alunos, a partir daí, 

planejamos uma  metodologia, dando maior ênfase nos pontos que achamos necessário, 

por exemplo, nas questões que os alunos tiveram mais dificuldades ou nas quais 

demonstraram um conhecimento ainda muito pautado no senso comum.  

  Em outro momento, explicamos o conceito de mito e mitologia, as 

especificidades da obra trabalhada, bem como informações sobre a obra, período que a 

obra fora escrita e o autor. Feito isto, trabalhamos com uma performance cênica de 

contação de história A magia de Isis: o poder além do Nilo, onde narrei, de maneira 

performática, encarnando a personagem Isis,  seu amor por seu marido-Irmão, Osíris,  e 

destacando na narrativa a relação da deusa com a magia. Esta relação foi explorada a 



                                                                                                                                                                          

partir do  envolvimento de Isis com seu seguidor fiel, o romano Lúcios personagem e 

principal da obra latina Metamorfoses  ou Asno de ouro de Lúcio Apuleio, na qual 

baseamos nossa performance. Tendo com eixo investigativo dessa atividade a 

importância da narrativa na produção do conhecimento histórico, a experimentação foi 

articulada em dentro da perspectiva metodológica  da didática da História, a  Aula 

oficina .  

  Conforme explicita Gevaerd:  

  

Narrar história em sala de aula é uma forma de relatar o passado, 

consequentemente, interpretar este passado e, por isso as narrativas são 

componente significativo do pensamento histórico e uma ferramenta 

central no ensino e na aprendizagem em história, podendo ser 

considerado fundamental nessas aulas (2009, p. 141). 

  

  A narração permitiu aos alunos uma interpretação pessoal do mito a partir de 

suas vivências de mundo e anseios. Após esse momento, permitimos aos alunos analisar 

a fonte na qual apoiamos nossa performance. A turma foi dividida em três grupos para 

fazer uma análise documental, realizando uma leitura da fonte e, posteriormente, cada 

grupo foi instigado à compreensão de um determinado aspecto implícito na obra, sendo 

eles: expansão romana; sincretismo religioso; ritos e práticas mágicas, além da  

redenção pelo sagrado feminino. 

  Com esta análise, os alunos puderam perceber aspectos da sociedade Romana do 

Séc. I que se encontram nas entrelinhas do texto. Finalizando a atividade, fizemos uma 

exposição oral dos grupos onde expuseram o que apreenderam e os conhecimentos 

adquiridos. Ao professor, coube avaliar a evolução das idéias dos alunos entre o 

momento inicial e o momento final da intervenção educativa em foco, averiguando 

como trabalharam a fonte literária, quais dificuldades tiveram o que consideram mais 

importante no que apreenderam o que gostariam de conhecer mais sobre este assunto, 

dentre outras perguntas. Desta forma, o professor está fazendo o exercício de 

metacognição
vii

.  

  Em virtude do aqui exposto, percebemos como a literatura mítica pode ser 

trabalhada nas aulas de história antiga, com a utilização de Aula Oficina, com o intuito 

de levar o aluno não só a compreender o conteúdo exposto, como também a entender a 

si mesmo como um indivíduo constituinte da história e capaz de interpretar a história. 
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 Pesquisa segue em desenvolvimento como pesquisa de Mestrado- UFG, sob Orientação da Dr. Ana 

Carolina Eiras e tem que tem como Escola Campo CEPI Cecilia Meireles. 
vii

 Idéia que é assumida pelo grupo Gwaya (UFG) de contadores de história. 
vii

 Essa classificação foi apresentada por Celso Sisto em uma oficina do I encontro INTERNACIONAL 

DE Contadores em São Paulo, 1999 
vii

Compreende-se aqui a noção de como trabalhada por GADAMER, Hans- em seu livro Verdade e 

Método. Para o autor, o processo de conhecimento  produz um estranhamento necessário ao jogo do 

compreender, um jogo interpretativo em que ocorre um dialogo consigo mesmo (no reconhecimento de 

conceitos e pré-conceitos de transição) e com o objetivo de conhecimento que interpreta. E deste jogo e 

de sua dinâmica que ocorre o processo de interpretar e aprender. 
vii

 Grupo Juvenil são disciplinas desenvolvidas pelos alunos a partir de seus interesses, onde o jovem 

exerce seu protagonismo na construção do conhecimento. Essa proposta de clube juvenil está inserido 

dentro do projeto experimental Novo futuro (2013) do governo de Goiás para escolas Estaduais de Ensino 

Médio em regime integral. 
vii

 Metacognição consiste o promover uma investigação do passado a partir dos conhecimentos prévio  

dos alunos de  um fato ou conceito, em nosso caso os mitos , a partir de suas experiências e vivencias. 

Relacionando explicitamente as ideias prévias do mesmo com o conhecimento cientifico.  

 

A ocupação do sudoeste goiano em meados do século XIX: na teia de fios, na lógica 

do movimento 

 

Eduardo de Moraes Andrade
vii

 

 

Resumo: Neste artigo buscamos apresentar, por meio de um esboço da nossa trajetória 

de pesquisa, algumas perspectivas e resultados obtidos a partir da investigação do nosso 

objeto, que se estabelece no fio das estratégias sociais de acesso à terra que faziam parte 

do contexto em que ocorreu o processo de ocupação do sudoeste goiano. Esse processo 

se deu quando várias famílias migraram para a região e, por meio da posse, formaram 

várias fazendas de criação. Em fontes cartoriais, encontramos diversos indícios que nos 

levam à recomposição de parte desse movimento. Nosso trabalho se realiza pelos 

caminhos que desembocam na compreensão da vida social em sua dinamicidade e, 

assim, tomamos “em parte” o princìpio da redução de escala. 

 

Palavras-chave: terras; ocupação; sudoeste da província de Goyaz; século XIX. 

 

 



                                                                                                                                                                          

I 

 

Apresentamos alguns pressupostos e algumas questões que conduziram nossa 

pesquisa para composição dos resultados aos quais chegamos. A saber, na trajetória do 

mestrado, ocupamo-nos em analisar o processo de ocupação do sudoeste goiano 

ocorrido na primeira metade do século XIX. Verificamos as dinâmicas sociais 

estabelecidas com o assentamento dos primeiros fazendeiros na região e os efeitos disso 

que incidiram na consolidação (ou, em outras palavras, na produção) de práticas de 

acesso às terras. Os resultados deflagram especificidades que, pelo menos por um curto 

espaço de tempo, conduziram um processo mais amplo de transformações sociais 

envolvendo a própria relação com a terra. 

Nesse caminho foi possível acurar nosso estudo sobre um momento importante 

daquele século, o de transição complexa do que podemos chamar de uma sociedade de 

“antigo regime nos trópicos”
vii

 para uma sociedade capitalista (LINHARES; SILVA 

1999), e, na mesma altura, refletir sobre esse processo diante de elementos que fazem 

parte do cotidiano daqueles agentes sociais. 

 

II 

 

Nosso estudo, de certo modo, não é nenhuma novidade. Alguns trabalhos das 

“escolas” carioca e mineira (esta última bastante ligada à primeira) têm trazido à tona 

vários inventários mais densos da vida comum, significando sistemas, hierarquias 

sociais e outros aparatos dentro de uma vida social móbil, cuja dinamicidade se aponta 

em práticas e estratégias sociais que são produzidas dentro de sistemas peculiares e, ao 

mesmo tempo, são ligadas a valores comuns a um tempo histórico (repetimos, o de 

antigo regime nos trópicos)
vii

. 

Sublinhamos que parte desses elementos só podem ser compreendidos em sua 

associação com uma realidade na qual fenômenos do passado ainda se faziam muito 

fortes. Falamos de uma interação do movimento. Percebida no fio das trajetórias 

individuais que, tanto intercontavam as sociedades por onde transitaram os agentes, 

quanto diz repeito a consolidação de uma realidade dinâmica e peculiar em outro 

ambiente (no território ocupado) onde esses agentes integram uma rede de relações 

sociais. Valores de complexidade inerentes à sua organicidade específica e em fatores 



                                                                                                                                                                          

que poderiam diferenciar-se num quadro tão vasto da história brasileira. Preferimos 

privilegiar a ótica das relações sociais, pois elas delatam claramente as dinâmicas e as 

diferenças, sem que sejam escondidos os processos transformadores. É uma forma de 

verificar mais a fundo essas questões e, quando possível, confrontar as teses que 

teceram uma explicação mais ampla do fenômeno histórico.
vii

 

Portanto, é preciso dizer que existem muitas lacunas quando falamos da questão 

dos processos de ocupação movidos nessa época. O fato de faltarem estudos sobre os 

“acontecimentos” e/ou os “fenômenos” ocorridos em regiões que não foram alvo de 

pesquisas já mostra isso. A crítica de Linhares e Silva (1981, 1999) presente em vários 

trechos dos seus textos e que se dirige aos “esquemas teóricos” que ditaram uma visão 

cíclica do passado, é, além de uma crítica aos trabalhos clássicos e à reprodução de 

algumas concepções (como por exemplo, o olhar cíclico sobre trabalho e produção na 

história do Brasil), uma chamada para a necessidade de analisar com profundidade essas 

questões. 

No caso dos estudos sobre a questão de terras em Goiás, a problemática se 

agrava diante do pouco que se tem produzido, sendo que a historiografia, ao fazer uso 

apenas de documentos oficiais e, sobretudo, dos relatos de viajantes, apenas enxerga a 

decadência. É certo que essa questão vem sendo problematizada por vários autores, que, 

inclusive a associa a construção de uma identidade goiana ou, simplesmente, a olhares 

disseminados entre elementos sociais que diziam no passado existir o fausto
vii

. Mas, no 

que tange os efeitos sobre a pesquisa, segundo Lemke (2012, p. 28), esse fato produziu 

na historiografia goiana uma “invisibilidade histórica e historiográfica do Oitocentos”, o 

que nos relega a um desconhecimento da vida social nesse longo e importante período 

(idem).  

Como percebemos, isso não é muito diferente no caso dos trabalhos que 

primeiramente discutiram o tema da questão de terras em Goiás, como as dissertações 

de Luz (1982) e Funes (1986)
vii

. Possuem a mesma visão cíclica, quando, estabelece a 

ocupação em duas fases (a do ouro e do gado), e observam apenas a macro estrutura 

econômica. Nessa perspectiva, podemos dizer que eles ainda pairam sob a superfície
vii

. 

Mas ao cabo, a conclusão a que se chega é que estes trabalhos estão imersos nas 

prerrogativas de uma decadência que, como resultado, interfere decisivamente sobre a 

interpretação da questão agrária do século XIX. Nesse ínterim, consideraram-se as 

legislações agrárias como “caóticas”, numa clara associação entre o infortúnio do 



                                                                                                                                                                          

latifúndio gerado pelo “insucesso conveniente das leis” (conveniente, mas não se 

explica o porquê) e o mal da decadência que, nesse ponto, assolava a estrutura 

fundiária. 

 

III  

 

Nossa opção de pesquisa, então, foi outra mais distinta. Trabalhamos com 

diversas tipologias documentais, sobretudo aquelas que trazem evidências mais 

próximas à trajetória dos agentes sociais. Contudo, é preciso pontuar que o processo de 

ocupação do sudoeste goiano faz parte de um quadro maior que ainda está muito longe 

de ser completado. Ele agrega o entendimento de um conjunto de dinâmicas que há 

algum tempo vem sendo desvelado por várias pesquisas que buscam compreender as 

formas de organicidade social e, para isso, já apontaram a mobilidade espacial e social 

como sendo produto das relações dessas dinâmicas e dos sistemas estabelecidos no seio 

peculiar de cada núcleo social estudado.    

Ressaltamos alguns trabalhos que nos encaminham nessa visão: as dissertações 

de Sheila Faria (1986) e Carlos Bacellar (1997)
vii

 e a tese de Mônica Oliveira (2005)
vii

. 

Eles nos fizeram refletir sobre a posição que ocuparam os processos de ocupação de 

territórios situados ao “sul da história”, como expressa Castro (1987), e aqui nos 

apropriamos do termo. Entende-se, aqui, essa expressão como denotativa da ocupação 

de territórios fora do tempo e dos lugares convencionalmente estudados, como as 

regiões onde ocorreu o boom aurífero setecentista. Portanto, ela representa a 

problematização dos esquemas explicativos que consideram a “fase mineradora” como a 

gênese dos processos de povoamento e, por conseguinte, de qualquer tipo de produto 

que possa ter principiado desse evento.  

Acontece que, citando como exemplo alguns casos apresentados no estudo de 

Oliveira (2005), nem sempre as fortunas e os “negócios familiares” foram iniciados 

durante e sobre o efeito inaugural da atividade mineradora, apesar de não negarmos sua 

proeminência. Só que não podemos incorrer em certos riscos e nos deixar cegar pelo 

que reluz. E, no que diz respeito à história decorrente após os anos dourados, a própria 

decadência é colocada em xeque diante de um mercado que se organizou dentro de 

premissas e da estruturação econômica subestimada ou invisível diante dos olhos de 



                                                                                                                                                                          

historiadores empunhados de outras fontes, dentre elas os relatórios de governo e, 

principalmente, os relatos dos viajantes oitocentistas, como já dissemos. 

 

IV 

 

A essa altura, é pertinente elucubrarmos acerca da parcialidade que cabe aos 

nossos resultados e evocamos o quadro maior do qual eles fazem parte. A visão 

thompsiana clareia nosso entendimento do processo histórico, concebendo-o como algo 

amplo e acometido pelas peculiaridades. Ele também engloba fenômenos marginais ou 

as “aparentes contradições”, dentre elas o fato de esses elementos da vida cotidiana não 

aparentarem a mudança em si –aliás, questão trazida à tona em textos de Thompson 

sobre a Inglaterra e seu povo
vii

. O historiador inglês afirma o seguinte: 

 
O conceito de história como processo suscita imediatamente as questões da 

inteligibilidade e intenção. Cada evento histórico é único. Mas muitos 

acontecimentos, amplamente separados no tempo e espaço, revelam, quando 

se estabelece relação entre eles, regularidades de processo (THOMPSON, 

1981, p. 97-98). 

 

 

Acentuamos que o processo de ocupação das terras do sudoeste da província de 

Goiás faz parte de um processo maior de ocupações de outros territórios, no que os 

autores já citados chamam de reprodução social e expansão das fronteiras agrárias. 

Entendemos, assim, que cada particularidade deve ser considerada. Nos trabalhos 

mencionados anteriormente – de Faria (1986), Bacellar (1997) e Oliveira (2005) –, 

temos o estudo de regiões específicas de Minas Gerais e de São Paulo; contudo, estamos 

diante de outra fronteira que denota particularidades que devem ser delineadas, sendo 

estas concebidas diante das mesmas dinâmicas e, acrescentamos, a de circulação. 

É com essa visão que nosso foco se dirige à análise pormenorizada de 

composições mais especìficas, por sua vez, imersas na ocorrência dos “fenômenos ditos 

mais gerais”
vii

. Ainda não tanto como a “sonda” premeditada por Ginzburg (2003)
vii

, 

tampouco como uma apuração metodológica tal como apresenta tal pressuposto, foi 

pretendido, dentro de nossas particularidades, a da pesquisa e a de arquivo, perfurar uma 

superfície que denota “coisas em comum” e, ao mesmo tempo, é formada por 

“manchas” significadas no contexto de cada realidade social
vii

. 



                                                                                                                                                                          

Visto assim, colocamos que a organicidade social revela contradições e, dentre 

elas, está o fato de termos a reprodução de fenômenos e instituições (ou estruturas 

organizacionais) típicas ou comuns de um tempo e, no sentido mais estrito, a forma que 

tomam esses fenômenos ao se assentarem na arte na qual se consolida um novo núcleo 

social. Essa talvez seja a mais aparente, haja vista que as pressuposições da micro-

história – campo do qual inspiramos parte das “coisas” na construção da nossa 

metodologia – revelam outras aparências mais específicas. Referimo-nos ao fato da 

colocação do papel e das ações encetadas por seus agentes protagonistas que vêm numa 

perspectiva de releitura de processos, ainda que não se renegue a construção da 

experiência desses indivíduos no interior de uma conjuntura geral. 

O que queremos dizer, de uma forma mais simples, é que vimos nosso objeto 

estabelecido sob o plano da “redução de escala”, que se viu imerso numa problemática 

mais extensa, e é bem nesse ponto que também se encontram nossos limites apurativos. 

É brincando com as palavras de Ginzburg (2003), ditas no prefácio de Mitos, emblemas 

e sinais, que nosso antagonista interno se vê inquieto! Os fios se mostram interligados a 

outros fios e as pegadas desaparecem aos poucos na penumbra instigante de algumas 

brechas que vão dar não sabemos bem aonde, mas podemos imaginar um pouco. Tudo 

isso descoberta dos arquivos e fruto de outras ruminações por aí. Mas consideremos os 

limites e usemos todo esse fruto imaginativo para acautelarmos e municiarmos nossa 

visão sobre o fragmento que por ora nos interessa. 

E, por isso, é justo que meditemos nossas conclusões como sendo apenas uma 

pequena parte de uma “vida dinâmica” que poderia ter se estendido, ainda no caso da 

nossa operação, para elementos alojados além do recorte e que surgiram na nuvem das 

descobertas do arquivo. E, como efeito da “pretensa sonda”, percebemos a possibilidade 

de que, no caso da realidade social em si, os fios se ligam afora das “fronteiras 

simbólicas” (BOURDIEU, 2007) ou “simbolizadas”. Nesse último caso, até mesmo por 

questões de formatação de uma identidade histórica por parte daqueles que fizeram uso 

das artes (literárias ou historiográficas) para escrever sobre o passado
vii

. 

No mais, falamos dessas últimas coisas por um só motivo: o de conhecimento 

para o reconhecimento do valor contributivo das tipologias documentais; dentre elas 

estão as de caráter primário (produzidas no tempo e espaço que lhe cabem, e não por 

isso menos “problemáticas”) ou secundário (do passado, recolocadas em um novo 

tecido narrativo)
vii

. 



                                                                                                                                                                          

Na empreitada, não pudemos descartar o uso da literatura memorialista; todavia, 

ela nos leva para um duplo caminho: primeiro, a via das questões que residem no seu 

próprio campo sociocultural
vii

 de produção da obra literária, ou seja, as forças do tempo 

e lugar do autor e da realidade na qual este está inserido (essa realidade, diga-se de 

passagem, pode reiterar ou reconduzir elementos do passado); segundo, os indícios do 

passado que são passíveis de serem extraídos para o eventual contraste com as outras 

fontes. A primeira via nos foi útil por clarear a visão sobre o documento, já que, por seu 

turno, a segunda foi a que nos interessava diretamente.  

Vem, então, parte do que pudemos aprender com Thompson, também sobre o 

trato documental. Vale refletir sobre suas palavras quando diz que “não é totalmente 

verdadeiro que as evidências sejam „escassas‟”, mas “a dificuldade maior está na sua 

interpretação” (THOMPSON, 2012, p. 47). O contraste das diferentes tipologias 

documentais então acaba sendo uma grande opção diante da necessidade de elaboração 

de uma operação metodológica condizente com a realidade de pesquisa, e, no nosso 

caso, é refletida pela dispersão e a descontinuidade de fontes. 

Nossas fontes nos levaram à definição dos nossos primeiros agentes sociais: os 

“apossiadores”
vii

. Eles consistiam em migrantes paulistas e mineiros que chegaram à 

região de terrenos devolutos e, movidos por uma prática que pode ser considerada como 

um “costume”
vii

, demarcaram suas enormes fazendas. Conforme podemos verificar, 

algumas delas chegavam a medir mais de 20 léguas quadradas. Não foi possível precisar 

o ano em que chegaram essas famílias – apenas três datas são precisadas: 1836, ano da 

posse da fazenda Paraíso por Francisco Ferreira Coelho, 1848 e 1854, datas da compra 

de outras duas fazendas por outros homens –; contudo, podemos asseverar que esse 

movimento perdurou nas décadas de 1830-1850. Nesse período assentaram as famílias 

que detinham as maiores posses e também se definiu o desenho das ocupações 

esquadrinhadas através dos núcleos de povoamento.  

Nesse perìodo vigorava a ausência “de qualquer regulamento sobre o regime das 

terras no Brasil (1823-1850)”, o que favoreceu e intensificou a ocorrência dessa prática 

logo nesse intervalo. Ocorreu, então, “um verdadeiro rush às terras livres” 

(LINHARES; SILVA, 1981, p. 32), e o sudoeste goiano foi ocupado por membros de 

famílias que já possuíam fazendas em outras regiões e que foram impulsionadas, pela 

lógica do sistema de reprodução social – como percebemos nos trabalhos de Bacellar 

(1997) e Oliveira (2005) – a migrarem.  



                                                                                                                                                                          

José Manoel Vilela, um dos personagens importantes da nossa história, pode ser 

um exemplo dessa realidade. Ele era apenas um dos filhos do também “desbravador” 

Francisco Joaquim Vilela, este já possuidor de terras e de gado em Santo Antônio dos 

Coqueiros em Minas Gerais. Ele “levantou serviço” do outro lado de cá do Rio 

Paranaíba em meados de 1836
vii

. 

Nos registros paroquiais de terras realizados entre 1856-1860, livro 13 referente 

à Freguesia de Nossa Senhora das Dores do Rio Verde
vii

 e que, assim como muitos 

documentos que utilizamos, encontram-se nos arquivos das instituições judiciárias ou na 

“matriz produtora”, pudemos acompanhar um pouco a vida do nosso personagem e de 

seus vizinhos que, diante do vigário da Paróquia ou por intermédio de procuradores, 

declaram-se “senhores e possuidores” de “sorte de terras” ou “fazendas”, nos próprios 

termos que eles utilizavam.  

Contudo, a forma curiosa com que a grande maioria desses agentes declarou ter 

obtido suas terras nos desperta a atenção. Eles vinculavam a aquisição das “grandes 

glebas” à compra realizada de terceiros.  

Em suma, é bem nesses percentuais que aparecem as seguintes formas de 

aquisições nas declarações de todos os registros que compõem o livro da Freguesia do 

Rio Verde: 69% compra; 3% troca; 9% posse; 4% doação a terceiros ou parentais; 1% 

dotes; 2% herança; 5% compra seguido por herança; 2% posse seguido por herança; 1% 

por várias formas; 1% compra seguido por troca; 3% não consta.
vii

  

Mais curioso ainda é que, ao cruzarmos os dados que tabulamos, acabamos 

constatando que, em muitos casos, o “dito” a quem se atribuìa a venda não constava em 

outras categorias da tabela, como, por exemplo, vizinhos, fazendeiros ou mesmo 

pessoas que, no conhecimento do vigário Serafim José da Silva, tinham deixado de 

fazer o registro de suas terras. Em outros casos, o vendedor era o próprio vizinho ou os 

herdeiros de um antigo fazendeiro que já havia falecido, e, nesse quesito, enquadram-se 

as “sortes” de menor tamanho. 

Foi seguindo o passo desses agentes, tentando recompor parte de sua vida social 

a partir do cruzamento de vários dados categorizados em tabela de Excel, que acabamos 

nos direcionando, enfim, para a descoberta de um possível fio revelador: as estratégias 

sociais de acesso às terras dentro dos limites da antiga freguesia do Divino Espírito 

Santo do Jatahy. Fomos descobrindo esse fio na medida em que surgiram inquietudes a 

respeito de “certos números” e “certas práticas” deflagradas, a priori, numa primeira 



                                                                                                                                                                          

tentativa de esboçar o quadro das ocupações na região. Depois, acabamos diante do que 

foi produto da legislação agrária para o caso dessa região, camuflado perante o que não 

necessariamente fora dito por aqueles que tentavam assegurar o direito da propriedade 

na forma da lei. 

Sabemos que os registros paroquiais de terras  

 

são um desdobramento legal da Lei de Terras de 1850, criados pelo Decreto 

n.º 1.318, de 30 de janeiro de 1854, que mandava executar aquela lei (601, de 

1850). Desde 1822, com a revogação do instituto das sesmarias, a posse se 

transformara na única forma possível de apropriação da terra no Brasil. Em 

1850, a chamada Lei de Terras passa a estipular que a terra devoluta não 

poderia ser ocupada por outro título que não o de compra, garantindo ao 

mesmo tempo os direitos dos ocupantes de terras e possuidores de sesmarias 

[...] (CASTRO, 1987, p. 09). 

 

Mas, no confronto de informações, percebemos uma incongruência. A literatura 

memorialista estabelece uma lista dos “heróis pioneiros”, e dentre esses bustos figuram 

pessoas que, como José Manoel Vilela, chegaram à região em fins de 1830 e, 

referenciando-se em rios, vales, serras e outras “marcas” da natureza, assinalaram posse. 

É o caso, por exemplo, do pioneiro José Carvalho Bastos, ou mesmo de outros homens 

que ocuparam regiões próximas no meado situado por entre as águas vertentes ao Rio 

Claro e ao Rio Verde. Contudo, no confronto dessas evidências com os registros 

paroquiais, vemos que, mesmo esses homens declaram nos registros terem adquirido 

suas fazendas por meio da compra. 

Ambas as evidências documentais, em sua especificidade, são imperfeitas. No 

entanto, elas nos colocam diante de uma possibilidade, a do uso de estratégias para 

legitimação da posse que podem ser compreendidas diante do tipo de assimilação que 

fora feita por parte desses agentes sociais das regras que emanavam do governo, estas 

que, por sua vez, também correspondiam aos anseios de uma elite agrária que desejava 

manter-se consolidando sua “propriedade” nos moldes de um liberalismo bastante 

conservador (LINHARES; SILVA, 1981).  

 

V 

 

Os registros paroquiais de terras foram, a princípio, um instrumento da antiga 

Repartição Geral das Terras Públicas – criada para levar a cabo o exercício da nova 

legislação agrária – para fazer um mapeamento das terras ocupadas. Segundo Castro 



                                                                                                                                                                          

(1987, p. 9), isso acabou não ocorrendo e o que de fato aconteceu foi que “os registros 

paroquiais valeram, juntamente com as escrituras registradas nos cartórios locais, como 

verdadeiros tìtulos de propriedade”. 

Seus dados abriram brechas que foram significativas para essa legitimação. E, 

eis, mais uma vez, que voltamos ao nosso fio revelador. Então, na lógica estabelecida 

com a formação de uma sociedade em um território recém-ocupado, quais as regras do 

jogo das relações sociais foram definidas para o acesso às terras? Nesse caso, é a nossa 

afirmativa, estamos diante de um “efeito simbólico” (THOMPSON, 1998) no qual a 

lógica do mercado é plenamente consolidada em meio às relações de sociabilidade. A 

terra não tinha valor. Nos primeiros inventários post-mortem encontramos alguns 

indícios que permitem essa constatação. Quando se inventariavam os bens do fazendeiro 

falecido, ao mencionar a fazenda se evidenciavam as benfeitorias, como se essas, sim, 

valessem algo. 

O importante, para os fazendeiros que prestavam sua declaração ao vigário, era 

conseguir a legalização de sua situação. Os quadros da lei poderiam oferecer restrições 

aos antigos posseiros e eles estavam bem conscientes da prática que já se consolidara 

como um costume. Além do mais, da parte de alguns poucos, havia grande preocupação 

em detalhar, o máximo possível, o modo como adquiriu as terras, exaltando os títulos 

passados e que supostamente estavam guardados. Por medo, talvez. Já outros, 

aparentemente mais conscientes ou menos temerosos de perderem suas posses – isso, 

certamente não sem motivo –, eram mais sucintos, omitiam informações, como se 

tivessem a convicção de que tudo não passava de cumprimento de formalidades. Ora, o 

próprio fato de, repetidas vezes, um terceiro fazer a declaração, pode também 

demonstrar uma ajuda não menos desinteressada para fazer com que algumas pessoas 

tivessem suas “sortes de terras” legitimadas. 

O fato é que nossa pesquisa resultou no estudo dessas relações, partindo do 

pressuposto mais importante de que o efeito simbólico da compra e venda de terras para 

o caso da região de Jatahy suscita a reprodução não apenas social, mas uma 

circularidade que implica a própria configuração de novos ambientes sociais. Tratamos 

apenas do processo de ocupação das terras, pois o mercado só tem esse sentido mais 

estrito no contexto das práticas e estratégias de legitimação da propriedade. Logo após, 

aproximadamente dos anos sessenta em diante (talvez um pouco menos), pensamos que 

seja quando as práticas capitalistas começaram a fazer parte desse mercado, com a 



                                                                                                                                                                          

ocorrência de transmissões seladas com valores. Mas, a princípio, a forte ocorrência da 

compra e venda, acreditamos, estava associada à outra lógica. Isso também nos serve de 

justificativa para a redução de escala.  

Fragoso (1990), em um capítulo de livro que possuía pretensões didáticas, ao 

desdobrar sua análise dos dados levantados pelas dissertações de Luz (1982) e Funes 

(1986), já assinalava o caráter ímpar e, por sinal, interessante, dessa forte incidência de 

“compra e venda” de terras no sudoeste goiano. Esse “mercado”, como vimos, é 

deflagrador de uma realidade de contradições na qual os processos transformadores são, 

em sua minúcia, tocados de acordo com mecanismos que só são visíveis quando 

contemplamos a vida cotidiana. Essa, que faz parte das complexidades, da teia de fios 

invisíveis que gera o movimento.  
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Resumo 

 Esse artigo trata da relação entre a História e a Literatura e das possibilidades de 

se trabalhar com um objeto literário enquanto fonte histórica. Para tanto, escolhemos a 

primeira obra do autor e cronista João de Minas, pseudônimo de Ariosto Palombo 

(1896-1984) publicada em 1929, chamada Jantando um Defunto. Tal obra é de 

fundamental importância para os estudos sobre o sertão pois, foi resultado das viagens 



                                                                                                                                                                          

feitas pelo autor ao interior do Brasil, num perìodo em que a Coluna Prestes percorria o 

paìs pregando reformas polìticas e sociais e combatendo o governo do então presidente 

Artur Bernardes e, posteriormente, de Washington Luìs.  

 

Apresentação 

 As décadas de 1960 e 1970 se tornaram marcos de grande altercação dentro das 

Ciências Sociais e Humanas e também em outras áreas do conhecimento. Em nosso 

campo, fala-se muito em uma “crise de paradigmas”, motivada por certa desconfiança 

em relação a modelos possuidores de pretensão de universidade – como por exemplo, as 

metanarrativas do marxismo e àquelas expressas nas filosofias da história (Comte e 

Hegel). Tal desconfiança, resultou em profundas mudanças no campo da teoria da 

história e, principalmente, no que diz respeito às análises das estruturas poéticas da 

narrativa histórica. 

 Nesse sentido, “o grande desafio da teoria da história, no século XX, consistiu 

no exame da vinculação entre o 'discurso' (as construções elaboradas pelo historiador) e 

o 'real'”
3
 isso pois, “a linguagem usada pelo historiador já não pode mais ser encarada 

como um simples reflexo da realidade social”
4
. Ou seja, é necessário ao historiador 

articular a relação, onde seja possìvel encontrar significado no passado e perceber a 

história como fonte de orientação da vida prática. 

 Assim, partindo da conjectura de que a história enquanto conhecimento é 

produto de construções discursivas sobre o passado, onde a atribuição do significado é 

encargo do historiador – que é quem “organiza” a narrativa e atribui-lhe algum sentido – 

e que, toda fonte documental para produzir esse conhecimento é, também, representação 

do passado, procuraremos aduzir aqui reflexões acerca das relações estabelecidas entre a 

história e a literatura e sobre as possibilidades de emprego das fontes literárias na 

pesquisa histórica. 

O discurso sobre o passado tem como estatuto ser o discurso do 

morto. O objeto que nele circula não é senão o ausente, enquanto que 

o seu sentido é o de ser uma linguagem entre o narrador e os seus 

leitores, quer dizer, entre presentes. A coisa comunicada opera a 

comunicação de um grupo com ele mesmo pelo remetimento ao 

terceiro ausente que é o seu passado. O morto é a figura objetiva de 

uma troca entre vivos. Ele é o enunciado do discurso que o transporta 

como um objeto, mas em função de uma interlocução remetida para 

fora do discurso, no não-dito
5
.  

 

 Buscando transcorrer as múltiplas formas que a produção discursiva assume, a 



                                                                                                                                                                          

que nos interessa aqui, e que motivou este trabalho, é a literatura, particularmente a 

literatura moderna e regionalista. Ela compõe a porção mais flexìvel, o limite mais 

extremo do discurso, o espaço onde ele se coloca por inteiro, visando ser reproduzida, 

se expondo à introdução erosiva da dúvida e da hesitação.  

 Para essa acepção e, na tentativa de responder à uma questão teórica e, 

consequentemente, reascender o “discurso do morto”, propomos a seguinte indagação: 

como pode a literatura auxiliar na reconstrução do pensamento social, nas 

representações e nos conceitos produzidos pela sociedade? 

No modo dessas conjugações com o ausente, a história se toma o mito 

da linguagem. Ela torna manifesta a condição do discurso: uma morte. 

Nasce, com efeito, da ruptura que constitui um passado distinto de seu 

empreendimento presente. Seu trabalho consiste em criar ausentes, em 

fazer, de signos dispersos na superfìcie de uma atualidade, vestìgios de 

realidades "históricas" ausentes […]
6
.  

 

 Para isso, consideramos relevante apresentarmos nesse trabalho, a primeira obra 

de João de Minas
7
, publicada em 1929, intitulada “Jantando um Defunto” que, possui 

como subtìtulo “a mais horripilante e verdadeira descripção dos crimes da revolução
8
”. 

Tal obra, resultou da seleção de várias crônicas publicadas no jornal O Paiz – onde o 

autor foi colaborador –, escritas no perìodo de 1927 e 1928.  

 Ressalto, no entanto, que apesar de o autor demonstrar em suas palavras um 

ligeiro apresso pela “verdade”, entendemos a obra de João de Minas, indubitavelmente, 

como obra literária. Isso se dá, não porque dizemos que ela seja, mas, porque seus 

editores, em seu próprio tempo a classificaram como tal. 

As EDIÇÕES ALPHA, cuja estréa se faz com este livro, não vêm 

apresentar ao publico brasileiro o escritor João de Minas. Seria tarefa 

superflua. Desde os seus primeiros escriptos n“O Paiz”, as verdadeiras 

“elites” intellectuaes o marcaram e consagraram como um prosador 

inconfundivel, pela originalidade e pela vibração nova do seu estylo, 

da sua arte. Com effeito, ninguém escreve hoje no Brasil com maior 

exuberancia de imaginação, com uma fantasia mais rica e uma 

plasticidade mais nervosa, do que João de Minas, […]
9
.  

[…] o que esplendidamente se accentua nas narrativas que vão ser 

lidas é um conjunto de qualidades literarias e affirmaçoes estheticas 

definindo um escriptor de verdadeira personalidade, com um perfil 

mental que robustamente se recorta no panorama das idéas creadoras e 

das emoções vibrantes através de uma lìngua fluidica, magnetica e 

lampejante, que tão brasileiramente se ajusta à seiva inebriante da 

nossa terra e ao rude pitoresco dos nossos costumes sem 

cosmopolitismo
10

.  
 

 Partindo do pressuposto de trabalharmos uma obra literária como fonte 



                                                                                                                                                                          

documental, propomos inserir o sujeito de nosso objeto – João de Minas – como um 

“intelectual de fronteira” que possuìa, não somente posicionamentos polìticos à favor ou 

contra determinada elite  governamental mas, sobretudo, “revela-se, com effeito, um 

luminoso paizagista do sertão e um intérprete sagaz do ruralismo do scenario social” 

que perpassava as décadas de 1920 e 1930 no Brasil.  

 Num outro momento, a proposta é historicizar o conceito de sertão e seus usos 

nas ciências sociais, história e literatura, para enfim, mostrar como João Minas 

representou o sertão do Brasil-Central. Quais os elementos que corroboraram para que 

sua primeira fase escrita seja denominada sertanista? Como a crìtica literária da época 

percebeu João de Minas? A literatura de João de Minas revela continuidade ou ruptura 

(ou os dois) em relação à literatura de viagem do século XIX? 

 

Narrativa Histórica e Narrativa Literária 

 De acordo com Prost
11

 as narrativas têm a característica de descrever um 

percurso no tempo, ou seja, é necessário para haver uma narrativa, que haja dois 

acontecimentos, ou situações por ordem no tempo. No entanto, os discursos e a 

linguagem presente nas narrativas implica uma observação em relação a sua 

historicidade, ou seja, o autor Reinhart Koselleck afirmara que, o estudo dos conceitos e 

da variação dos seus significados ao longo do tempo é uma condição básica para o 

conhecimento histórico e, consequentemente para compreender os discursos acerca da 

História. É nesse sentido que percebemos a importância da narrativa cronística e 

sertanista de João de Minas – intentamos primar as percepções do autor sobre o sertão 

do interior do Brasil. 

 Pode-se entender que, se os problemas associados ao debate sobre o estatuto 

narrativo da história estão associados às formas de interpretação e às construções dos 

eventos passados, além do pacto que o historiador tem com o leitor quanto à aceitação 

da narrativa como verdadeira, uma interpretação histórica, tal como uma ficção poética, 

apela para seus leitores como representação plausível do mundo.  

No entanto, de acordo com Costa Lima
12

, o discurso da história é sujeito à 

verdade, pois ao determinar um conhecimento que deve ser comprovável, mesmo que 

esse conhecimento seja formado por lacunas e indícios do passado, o discurso deve se 

validar pela possibilidade da evidência, ou seja, “a verdade não se afirma senão quanto 

ao protocolo da verdade [...] em relação a um conjunto de procedimentos a que uma 



                                                                                                                                                                          

certa prática discursiva se submete como condição para o seu produto ser 

comunitariamente legitimado”
13

. Dessa forma, enquanto a narrativa histórica deve 

construir o seu discurso sob o embasamento da verdade, a narrativa ficcional, por sua 

vez, deve proporcionar ao receptor a oportunidade de indagar-se se é plausível ou não o 

seu discurso. 

 Antes da década de 60, o consumidor da obra literária – o leitor – era 

considerado um elemento pouco relevante na teoria da literatura. A estética da recepção 

rompeu com essa perspectiva ao propor uma investigação sobre a recepção e os efeitos 

da obra literária no leitor.  

Wolfgang Iser
14

 vai dizer que, 

“O texto literário se origina da reação de um autor ao mundo e ganha 

o caráter de acontecimento à medida que traz uma perspectiva  para o 

mundo presente que não está nele contida. Mesmo quando o texto 

literário não faz senão copiar o mundo presente, sua repetição no 

texto já o altera pois repetir a realidade a partir de um ponto de vista 

já é excedê-la. Em principio a reação do autor ao mundo, que se 

manifesta no texto, rompe as imagens dominantes no mundo real, os 

sistemas sociais e de sentido, as interpretações e as estruturas. Por 

isso, cada texto literário comporta-se seletivamente quanto ao mundo 

dado, no interior do qual ele sugere e que forma sua realidade de 

referência”. 

  

 O sentido da obra é construìdo, desconstruìdo e reconstruìdo pelo leitor à medida 

que ele interage com o texto. Assim, pessoas diferentes lerão a obra de maneiras 

distintas, e um mesmo leitor pode atribuir diferentes sentidos ao texto se tiver a chance 

de interagir com ele em diferentes momentos de sua trajetória. Segundo essa teoria, uma 

obra literária não tem sua existência entendida como fechada e acabada, mas sim como 

uma realidade que pode ser constantemente reformulada, uma vez que ela abarca 

múltiplas projeções que se concretizam no ato da leitura. 

 No entanto, a recepção da obra, é para Antoine Compagnon
15

, apenas uma entre 

as sete abordagens que ele propõe para o estudo literário. Segundo o autor, 

Os estudos literários falam da literatura das mais diferentes maneiras. 

Concordam, entretanto, num ponto: diante de todo estudo literário, 

qualquer que seja seu objetivo, a primeira questão a ser colocada, 

embora pouco teórica, é a da definição que ele fornece (ou não) de seu 

objeto: o texto literário. O que torna esse estudo literário? Ou como 

ele define as qualidades literárias do texto literário? Numa palavra, o 

que é para ele, explìcita ou implicitamente, a literatura?
16

  

 

Todavia para o autor, a “literatura, ou o estudo literário, está sempre 

imprensada entre duas abordagens irredutìveis: uma abordagem histórica, no sentido 



                                                                                                                                                                          

amplo (o texto como documento), e uma abordagem linguìstica (o texto como fato da 

lìngua, a literatura como arte da linguagem)”
17

.  

O autor atribui tais percepções sobre a literatura após o estreitamento que esta 

sofreu no século XIX e principalmente, com a influência que o formalismo russo teve 

aos estudos literário. Segundo ele, “a literatura reconquistou desse modo, no século XX, 

uma parte dos territórios perdidos: ao lado do romance, do drama e da poesia lìrica, o 

poema em prosa ganhou seu tìtulo de nobreza, a autobiografia e o relato de viagem 

foram reabilitados, e assim por diante. […]”
18

.  

[…] A literatura confirma um consenso, mas produz também a 

dissensão, o novo, a ruptura. […] ela precede o movimento, 

esclarece o povo. […]. A literatura precederia também outros 

saberes e práticas: os grandes escritores (os visionários) viram, 

antes dos demais, particularmente antes de filósofos, para onde 

caminhava o mundo. […]. A imagem do visionário foi 

revalorizada no século XX, num sentido polìtico, atribuindo-se à 

literatura uma perspicácia polìtica e social que faltaria a todas as 

outras práticas
19

. 

 

“Jantando um Defunto”: a representação do sertão na obra de João de Minas 
 

 É preciso atentar para o fato de que as relações entre o urbano e o rural no 

Brasil, ou sertão-litoral esteve sempre presente na historiografia que teve como eixo a 

dicotomia entre moderno/arcaico. E as narrativas de João de Minas, atestam a 

corriqueira existência daquelas viagens promovidas ao Brasil Central e sertões 

brasileiros, no século XIX e inìcio do século XX, quase sempre, com o objetivo de 

explorar terras inóspitas, mapear a fauna e a flora e, até mesmo descrever elementos 

fantásticos que estiveram presentes nas narrativas de vários viajantes e naturalistas 

europeus
20

. 

 João de Minas, constrói sua própria imagem, caracterizando-a como pessoa 

conhecedora do sertão, destacando-se tanto como sujeito dos espaços pouco povoados 

do interior, ou como desbravador das terras "desconhecidas" do paìs no entanto, sempre 

acompanhado de um guia ou polìticos ilustres. 

 Escolhemos como metodologia, ao realizar o estudo sobre as obras sertanistas de 

João de Minas, mapear em forma de tabelas
21

, as caracterìsticas ambientais apresentadas 

pelo autor, assim como os “tipos sociais” do sertão e do litoral. Aplicamos tal 

metodologia em cada uma de suas cônicas, buscando obter na literatura, a representação 

do pensamento social da época sobre o interior do Brasil e seus habitantes. 



                                                                                                                                                                          
SERTÃO/ AMBIENTE/ CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS 

PAG OBRA CRÔNICA CITAÇÃO ADJETIVOS 

08 
Jantando um 

Defunto (1928) 

Jantando um 

Defunto 

Era em meiados – não me recordo do dia certo – de Dezembro de 

1926. Eu passára Bom Jardim (districto de Rio Bonito, municipio 

goyano), e que fica, um povoado bravio de umas vinte casas, entre a 
cidade de Rio Bonito e o já famoso garimpo da Balisa, onde se vão 

encontrando os mais bellos diamantes do mundo. 

Bravio, Riqueza 

18 
Jantando um 

Defunto (1928) 
O Enterrado Vivo 

[…] Alguns soldados puzeram-se a inspeccionar o terreno, que era 

um começo de chapada, areienta, com a secura triste das canellas de 

êma. No fundo do horizonte é que era o cerrado. 

Areiento, seco, Cerrado 

78 
Jantando um 

Defunto (1928) 

Maneiras de Ler 

“O Libertador”... 

A tarde ia se fundindo asperamente numa noite barbara, uma noite de 

caverna. Era como si aquella cidade não existisse, nunca ali tivesse 

existido. Ali seria como que a solidão inicial do mundo, a solidão 
virgem e priméva. A cidade dava essa impressão. E ia dormir, sob o 

cobertor da tréva esburacada de algumas estrelìnhas ennevoadas e 

frouxas. […] Era na cidade de Porto Nacional, no alto do norte 
goyano, situada á margem direita do rio Tocantins. No dia 15 de 

Outubro de 1925, os revolucionarios de Prestes ali chegaram, vindos 

de Natividade, que tinham saqueado, dahi a 25 leguas, e de onde 

tinham saìdo no dia 11. 

Inóspito, cidade fantasma. 

103 
Jantando um 

Defunto (1928) 
O Esqueleto de 

Santa Maria Clara 

Por aquelles sertões a cara humana é uma coisa importante. E' 

difficil, em qualquer cem leguas, encontrar-se um morador. Os 
horizontes são vistos com os olhos, mas uma vista mais fina que a 

dos olhos, uma mysteriosa intuição visual apaga-os, esponja-os no 

infinito, e o viajor só vê apenas diante de si um nada 
prodigiosamente exacto, perfeito, completo e morto. As distancias 

apparecem ao viajante como circulos viciosos hypocritas, como 

labyrintos perversos e indecifraveis. São uma coisa infinitamente 
logica, simples e clara, e, no entretanto, ao mesmo tempo, absurda, 

confusa e inexplicavel. São assim aquelles sertões eternos. […]  

Inóspito, infinito, um “nada 
prodigiosamente exacto, 

perfeito, completo e 

 morto”. Longìnquo,  
labirintos perversos e 

indecifráveis. Uma coisa 

infinitamente logica, 
 simples e clara, e, no 

entretanto, ao mesmo 

 tempo, absurda, confusa e 
inexplicavel. 

 

TIPO SOCIAL /HOMEM DO SERTÃO 

PAG OBRA CRÔNICA CITAÇÃO CARACTERIZAÇÃO  

III-IV 

Jantando um 

Defunto 

(1928) 

 

[…] João de Minas, advogado ilustre no Triangulo Mineiro e em 

Goyaz, é um intrepido palmilhador do sertão e um familiar das gentes 

heroicas e sensiveis, que o povoam […] (OS EDITORES, João de 
Minas e sua arte. Rio de Janeiro, Janeiro de 1929) 

Gentes heroicas e sensiveis 

07 

Jantando um 

Defunto 
(1928) 

Jantando um 

Defunto 

[…] Vi os indios carajás assando em buracos, na terra, os grandes 

peixes, como o pirarucu, e comendo-os com as tripas e tudo. […] 
Indìgena, exótico 

09-10 
Jantando um 

Defunto 

(1928) 

Jantando um 

Defunto 

Cheguei, ao entardecer, à fazenda do syrio Miguel Nasser, que ali 
tambem tem um negocio, onde se vende de tudo, e bem longe de 

Bom Jardim. […] Olhei, de repente, instinctivamente, para a casa de 

negocio de Miguel Nasser. Este, tranquilo, fumava um cigarro de 
palha, no balcão. Tinha o seguro aspecto syrio de um homem velho, 

bom e honrado. […]  

Habitante Sìro (negociante), 

tranquilo, bom e honrado 

15 
Jantando um 

Defunto 

(1928) 

O Enterrado Vivo 

A tropa do valoroso capitão da desabusada policia goyana, Antonio 
Cesar de Siqueira, tinha parado para comer alguma coisa, já em terras 

da importante fazenda Canna Brava, do deputado estadual coronel 
João Baptista de Almeida. […] 

Valoroso, desabusados 

16 

Jantando um 

Defunto 
(1928) 

O Enterrado Vivo 

[…] Um preto doente de maleitas, que fôra encontrado na casa, fôra 

assado lentamente num espeto, para os soldados se divertirem, 
enquanto churrascavam. […] 

Doente, maleita 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                          
TIPO SOCIAL /HOMEM DO LITORAL 

PAG OBRA CRÔNICA CITAÇÃO CARACTERIZAÇÃO 

10 

Jantando um 

Defunto 

(1928) 

Jantando um 
Defunto 

Nesse Dezembro, o general Prestes se vira doido, e queria vara o 

Matto Grosso, já antegozando a gloria de Gaiba, na Bolivia. […] A 

sua vanguarda logo avançou para Bom Jardim, fazendo umas voltas 
estrategicas, matando summariamente um José Gouveia, que trazia 

uma carta para o coronel Pedro Salazar, chefe patriotico e intendente 

de Rio Bonito, e o maranhense Averton Lima, numa roça. 

Desbravador, assassino 

15-16 

Jantando um 

Defunto 

(1928) 

O Enterrado Vivo 

[…] Os animais que Prestes não pôde levar da fazenda, [em Canna 

Brava] elle os matou, os assassinou. Porcos, bois, gallinhas, e até um 
papagaio da famìlia, foram assassinados ou fuzilados. Prestes queria 

era se vingar da resistencia de Taguatinga. […]  

Assassino, cruel, vingador 

20 

Jantando um 

Defunto 
(1928) 

O Enterrado Vivo 

- O senhor é muito bão, seu capitão. Eu fui enterrado vivo por orde 
de seu Prestes. O meu proprio commandante é que me mandou 

enterrar vivo. . . Eu estava ferido, estava esgotado, não podia 

marchar, não prestava mais. . . 

Cruel 

78-79 

Jantando um 

Defunto 
(1928) 

Maneiras de Ler 

“O Libertador”... 

Era na cidade de Porto Nacional, no alto norte goyano, situada á 

margem direita do rio Tocantins. No dia 15 de Outubro de 1925, os 

revolucionarias de Prestes ali chegaram, vindos de Natividade, que 

tinham saqueado, dahi a 25 leguas, e de onde tinham saìdo no dia 11. 

Pelo caminho tinham devastado tudo. Evitavam beber agua, temendo 
febres ou venenos. Bebiam vasta cachaça, e toda a especie de bebidas 

alcoolicas. Adoravam a cachaça, que Prestes ensinava ser a mãi 

pattiotica da bravura e do civismo, dando a coragem necessaria para 
a fabricação revolucionaria da mais bonita salvação publica... […]   

Devastadores, bravos, 

corajosos. 

88-89 
Jantando um 

Defunto 

(1928) 

A Pergunta do 

Morto 

Foi um combate terrivel, entre 70 soldados mineiros, sob o 
commando de Klinger, e um destacamento de Prestes, quando este, 

em Junho de 1925, voltando de Matto Grosso, por Coxim, entrou 

emGoyaz, por Mineiros, que foi crapulamente saqueada. O combate 
foi a uma leguada casa da fazenda. Um capitão revoltoso, ao assaltar 

um caminhão, recebeu uma descarga. Desceu do caminhão, e ainda 

andou até o rego dagua que leva á cozinha da fazenda. Ali os seus 
companheiros viram que elle vinha segurando um rôlo de intestinos á 

móstra. Os intestinos estavam sujos de lama, o que mostra que o 

heróe mais de uma vez os apanhou no chão, tendo os ditos 
escorregado, naturalmente. O capitão ahi se agachou, e morreu em 

silencio. 

Coluna Prestes: crápulas, 

saqueadores, revoltosos, 

assaltantes, heróis (tom de 
ironia). 

 

 Através da metodologia exposta, pudemos perceber à priori que, tais espaços do 

interior do Brasil, são caracterizados sob a perspectiva do exótico, do espetacular, – 

sempre presentes nas palavras de João de Minas – e, os tipos sociais são, na maioria das 

vezes, representados sob o prisma da alteridade, certificadas pelo autor, como verdades 

ou fatos absolutamente verdadeiros. 

 Quando falamos em “sertão como espaço para a expansão” entende-se àquela 

proposição trabalhada por Vidal e Souza
22

 dos intelectuais que defendem ser o paìs uma 

nação feita de espaço que, visa buscar o Brasil dentro de seus limites internos. Segundo 

a autora, a narrativa que tem o compromisso de registrar tudo que é Brasil resulta de um 

envolvimento particular do escritor, que justifica a escolha da história que se conta 

articulando “autor, temática e público voltada para conhecer/redescobrir o Brasil 

enquanto amplidão espacial e multidão de tipos sociais”
23

  

 Diante da dualidade sobre sertão-litoral não há como ignorar a centralidade 

cultural de tais categorias na formação da representação do Brasil. Mas, como já 



                                                                                                                                                                          

demonstrou Vidal e Souza
24

 a noção de uma ideia de sertão-litoral, antecede e 

precondiciona a elaboração da ideia de Brasil. E, tal visão por muito tempo foi sinônimo 

de atraso e decadência frente ao tão almejado progresso. 

 Para Almeida
25

 o sertão de João de Minas “são locais sempre de trânsito, seja 

para a Coluna Prestes e para os legalistas que os perseguem, ou para o narrador que 

visita essas paragens numa aventura”. É local também para bandidos, ladrões e 

assassinos mas, ao mesmo tempo é local de “gente encantadora”
26

. 

 

Considerações Finais 

 O sertão aparece para João de Minas como uma fronteira civilizacional. 

Percorrido, o sertão é entremeado por grandes florestas à margens de rios como o 

Araguaya, animais desconhecidos e fantásticos, habitado por pessoas dotadas de crenças 

mìticas e fantasiosas.  

 As obras do perìodo caracterizado por Almeida
27

 como sertanista, expressa uma 

ideologia estatal de expansão e mapeamento dos sertões, ou, do “redescobrimento do 

Brasil”. Nessa “aventura” faz inventário da fauna e flora mais exótica, cria metáforas 

sobre fatos horrìveis ocorridos no sertão, assassinatos, aparecimento de fantasmas, 

messianismo etc. De acordo com o autor, seu princìpio é o da brasilidade, seu modo é o 

sertanismo, seu fim recuperar um Brasil desconhecido, a fonte misteriosa do sentido de 

pertencimento de todos os cidadãos seguindo uma matriz nacionalista pautada na 

simbologia bandeirante. 

 Trouxemos as crônicas de João de Minas, pois, a partir delas percebemos 

semelhanças naqueles discursos construìdos a respeito do interior do Brasil e, 

principalmente, pois, tais relatos contribuìram para a construção da dicotomia sertão-

litoral e, do pensamento dualista que consagrou a ideia da existência de dois Brasis bem 

retratado na historiografia tradiconal. Entende-se no entanto que, tais discursos foram 

cruciais para as diversas teorias interpretativas do Brasil que, de certa forma, estavam 

preocupadas e buscavam uma matriz de unidade acerca das representações de uma 

identidade nacional. 

 Ao acompanharmos o debate intelectual em torno do contraste entre o Brasil do 

litoral e o Brasil do sertão, vimos a força e a continuidade das ideias sobre 

modernidade, sobre a construção de ideais de nação e, concomitantemente, sobre o 

papel do intelectual no processo de mudança social. 



                                                                                                                                                                          

 Segundo Lima (1998) imagens da sociedade brasileira que, por vezes, 

surpreendem pela sua semelhança são construìdas por intelectuais de épocas diferentes 

formados segundo cânones distintos de trabalho acadêmico, mas que parecem 

compartilhar os mesmos sentimentos de estranhamento diante de seu lugar como 

intelectuais e em relação a esse 'outro' representado pelo homem brasileiro – visto como 

isolado, abandonado, doente, nômade, atrasado, resistente à mudança ou despossuìdo. 

 É desse estranhamento caracterizado pela autora que falamos neste trabalho, ou 

seja, a partir das leituras feitas sobre o sertão do Brasil Central, sobre os apontamentos 

entre moderno e arcaico, progresso e decadência que, tanto representaram os contrastes 

dessa sociedade, entendemos que as obras de João de Minas, e a literatura do autor 

possa contribuir consideravelmente, nos debates e embates que envolveram muitos 

intelectuais no perìodo de 1920 e envolvem atualmente. 
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Representações e Santidade: O Santo e a Ordem Franciscana. 
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Resumo: Neste texto apresento algumas considerações do trabalho de pesquisa que 

esta sendo desenvolvido como o tema: Representações e Santidade: O santo e a Ordem 

Franciscana no contexto da Baixa Idade Média.  Pretende-se privilegiar as questões 

relacionadas ao trabalho de análise e sistematização das fontes Franciscanas, como as 

Regras Bulada e não Bulada, o Testamento e os textos hagiográficos. 

Palavras-chaves: Representação, Francisco, Fontes Franciscanas. 

 

Introdução 

O objeto desta pesquisa relaciona-se à discussão das representações de santidade 

criadas sobre São Francisco de Assis durante o processo de composição da Ordem 

Franciscana no século XIII. Existiram várias formas de compor a sua representação, 



                                                                                                                                                                          

através dos escritos hagiográficos, dos debates sobre as Regras (Bulada e não Bulada), o 

Testamento de Francisco e o corpo do fundador, que viria a se tornar santo.  

Os objetivos da pesquisa buscam compreender a construção discursiva em torno 

da santidade de Francisco de Assis e as primeiras representações iconográficas sobre 

este santo. Pretende-se analisar o desenvolvimento e os motivos do processo de 

santidade de Francisco. 

A análise e sistematização das fontes e possibilitou o levantamento das seguintes 

constatações: 1º As representações de santidade criadas em torno do santo expressam as 

discórdias internas da ordem dividida em dois grupos, os espirituais e os conventuais. 2º 

O corpo de Francisco já estava sendo considerado santo antes de sua morte, haviam a 

disputas entre as cidades de Assis e Perusa em ter o domínio ou posse deste corpo. 

 

 

 

O Estudo das Fontes Franciscanas 

 

As representações de Santidade criadas em torno do santo tiveram início com os 

escritos hagiográficos produzidos pelos membros da ordem. Sendo que a primeira 

hagiografia escrita foi a Vita Prima de Tomás de Celano (1229), no contexto da 

canonização de Francisco. Foi através das leituras desta literatura comparando com o 

Testamento escrito
vii

 por Francisco que compreende um “outro” Francisco diferente do 

dialogado na hagiografia. Hagiografias são: “um gênero literário utilizado para narrar a 

vida de pessoas que são consideradas santas pela Igreja ou que tenham uma relação com 

o sagrado”. (CARVALHO, 2013, p.143) 

Os hagiógrafos medievais escreviam seus textos procurando dar informações 

sobre a vida e o milagre dos santos, muitas vezes manipulando estas informações. Mas é 

um documento rico em detalhes em que podemos compreender o imaginário religioso 

da Idade Média.  

 

 



                                                                                                                                                                          
Na literatura hagiográfica, os biógrafos ao descreverem detalhadamente 

lugares, paisagens, modelos e costumes de uma dada região percebemos nas 

entrelinhas dados do cotidiano medieval (...) As hagiografias apresentam esta 

característica por mostrarem coisas que não eram do interesse do enunciador. 

São memórias do próprio cristianismo, na medida em que preservam, regatam 

e difundem seus valores. (...) (CARVALHO, 2013, p. 145)  

 

 

 As hagiografias possibilitaram outros aspectos além de retratar a vida dos santos. 

Para Miatello (2013) a proposta voltada para análise das hagiografias escritas no 

contexto medieval possibilitou o entendimento da atuação dos frades no discurso 

político das cidades italianas. Define o seu objetivo em: (...) “mostrar como e porque os 

pregadores do século XIII, como os frades Menores, usaram os santos, mais 

precisamente, suas biografias, como parte de seu repertório discursivo para atuarem 

politicamente nas cidades italianas medievais”. 

A Ordem Franciscana será compreendida como uma comunidade que buscava 

compor suas representações, para se manter sólida nas suas convicções sociais, 

culturais, religiosas, políticas, econômicas dentre outros aspectos.  Traçando as relações 

de poder e as relações simbólicas dentro do grupo, “a autoridade de um poder ou 

dominação de um grupo dependem do crédito concedido ou recusado às representações 

que esses grupos propõem de si mesmo”. (CHARTIER, 2006, p. 40). 

Na análise do Testamento compreende Francisco como um homem comum, que 

argumenta sua difícil trajetória em estar junto com os leprosos. O respeito à Igreja 

Católica, fidelidade a Deus e ao Evangelho. Enfatiza o respeito por todos os outros, 

dando ênfase ao amor fraterno e à igualdade. A segunda dificuldade seria a 

autenticidade dos textos de Francisco.  

No mesmo documento encontram-se argumentações sobre como foi necessária a 

formalização de sua proposta de vida, obediência ao evangelho e pobreza, diante da 

Igreja que no contexto da época era quem pregava oficialmente o evangelho. Francisco 

fala rapidamente que escreveu em poucas palavras a sua proposta de vida e pregação e 

entregou ao papa que confirma seu modo de vida. Depois descreve como foi o inicio 

dos seus trabalhos de assistência aos pobres e doentes e o trabalho manual, que não 

poderia obter lucro
vii

. 

 



                                                                                                                                                                          
Eu trabalhava com minhas mãos e quero trabalhar, e quero firmemente que 

todos os outros irmãos trabalhem num trabalho honesto. Os que não sabem 

trabalhar o aprendam, não pela cobiça de receber a recompensa do trabalho, 

mas por causa do exemplo e para repelir a ociosidade. E se não nos derem a 

recompensa do trabalho, recorremos a mesa do senhor, pedindo esmolas de 

porta em porta. (...) 

 

 

O Testamento foi escrito quando Francisco se encontrava doente e se 

preocupava com o caminho que seus irmãos iriam seguir após a sua morte. Mesmo após 

a publicação Regra Bulada; havia uma busca de amparo maior no Testamento. A Regra 

Bulada é uma documentação que tem objetivo oficializar a Ordem Franciscana. Alguns 

capítulos são iguais ou parecidos com a da Regra não Bulada, mas não tem a 

profundidade nos assuntos da obediência na vivência do evangelho. Tendo a 

característica de determinar a institucionalização e os preceitos das hierarquias dentro 

da ordem deixando praticamente de lado a igualdade entre os frades. Le Goff (2005) 

resalta que são duvidosas algumas cartas, a Regra Bulada e o Testamento. Sobre a 

Regra Bulada pontua que foi redigida sob “influências externas” e do Testamento que 

este seria um texto ditado pelo santo, não sendo escrito diretamente por este. 

Foi provalvemente em Celle, durante um breve período de melhora, que 

ditou o seu segundo e mais longo testamento. Poucas, páginas, 

complexas e trágicas, nas quais recapitula sua vida e sua experiência, 

reafirmando plena fidelidade  à sua primeira regra, ao trabalho manual, 

à assistência dos leprosos, obrigando a si e os frades ao mesmo repeito: 

como se  pudesse recomeçar desde o início e  confiar como os irmãos 

que está prestes a deixar, num longo futuro com novos  projetos. 

Reivindica a originalidade de sua obra desejada por Deus, e não por 

uma Igreja pela qual tem respeito, mas da qual também guarda 

silenciosa distância (...) Exatamente porque percebe a proximidade da 

morte, quando não poderá mais lutar e defender  a primeira regra, ele se 

dobra a grandes concessões, na esperança de salvar pelo menos uma 

parcela do espírito desse documento. O mesmo Francisco que se 

recusava a punir e corrigir os frades insurgentes à pobreza e 

simplicidade originais, pois, dizia, o próprio magistério se fundava no 

evangelho e não no poder, (...) (FRUGONI, 2001, p.161)   

 

 

As discussões de relação de poder e seguimento religioso originaram opiniões 

distintas e internas durante o processo de formação da Ordem Franciscana no contexto 

do século XIII, procurando resgatar os seus valores cristãos no exemplo de vida de 

Francisco de Assis, é nesse ponto que surgem às discussões dentro da instituição, pois 



                                                                                                                                                                          

muitos frades consideraram que o exemplo está nos escritos do Testamento e da Regra 

não Bulada e outros compreendem o “exemplo” nos relatos das hagiografias. 

Estas discussões internas geraram a existência de dois grupos ou facções: os 

espirituais franciscanos, que acreditavam no modo de vida proposto nas Regras e no 

Testamento de Francisco, e mais tarde terá a influência dos estudos de Joaquim de 

Fiore. O outro grupo seria o dos intelectuais que desejavam algumas mudanças e 

aberturas na instituição como a valorização dos estudos, a fixação nos conventos, o 

abandono da pobreza inicial e obtenção de objetos materiais. Estas aberturas na 

instituição foram atribuídas ao ministro geral frei Elias de Cortona. 

 

 

Segundo a tradição estabelecida na historiografia da Ordem Franciscana, Elias 

de Cortona é acusado de trair os ideais de são Francisco, na contradição de 

ministro geral que introduziu inovações tais que levaram ao conflito de facções 

que mais tarde iriam se desenvolver dentro da ordem. (...) (FALBEL, 1995, p. 

31) 

 

 

As discussões e opiniões diferentes sobre os valores cristãos dentro da ordem e o 

modo de vida de Francisco de Assis, poderiam ser uma das possibilidades de construção 

das representações e santidade. “(...) a construção de identidades sociais ou religiosas 

impostas pelos poderes ou as ortodoxias e a consciência de pertencimento de cada 

comunidade”. (GINZBURG, 1966)  

As relações da pobreza e da morte foram os alvos de debates na ordem, sobre 

tudo, a morte. Após a morte de Francisco foram divulgados os milagres dos estigmas no 

seu corpo, o que possibilitou um dos argumentos para o processo de canonização em 

1228, sendo um ano depois publicada a hagiografia de Tomas de Celano.  

A carta circular é o documento escrito e lido por Frei Elias, cujo conteúdo é a 

comunicação do falecimento de Francisco à comunidade franciscana e os milagres dos 

estigmas. Compreende a representação da morte de Francisco para a ordem no primeiro 

momento que foi no pronunciamento do falecimento. E o corpo, que já era considerado 

uma relíquia, torna-se o principal bem da santidade para a ordem. 

 

 

(...) Toca-las ou simplesmente aproximar-se do túmulo ou do escrínio que as 

continha era, para os fiéis, uma ocasião privilegiada para entrar em contato 

com o outro mundo e principalmente para captar, para seu proveito, o 



                                                                                                                                                                          
dinamismo benéfico que delas emanava, para obter a vitória ou a cura. (...) 

(VAUCHEZ, 1995. p,25) 

 

 

Após dois anos da morte de Francisco o papa Gregório IX, canoniza Francisco 

no ano de 1228, compreendendo a importância de Francisco na formação de uma 

representação de santidade tanto para a fraternidade franciscana, como para a Igreja 

neste contexto.  No ano de 1230 o corpo de Francisco é transferido para a Basílica de 

Assis sendo o corpo do santo resignificado como relíquia religiosa da Ordem 

Franciscana. “(...) A função atribuìda às relìquias dos santos no mundo cristão deve ter 

modificado profundamente a atitude em relação às imagens.(...)” 

(GINZBURG,2001,p.96). 

As representações e santidades construídas em torno do santo foram feitas 

gradualmente primeiro com a canonização, a hagiografia de Tomas de Celano, o corpo 

como relíquia, mas tarde as produções de hagiografias continuam e as discussões 

internas sobre os textos escritos por Francisco.   

 

 

Conclusão 

 

Estas são algumas considerações sobre abordagens das fontes medievais que 

auxiliam a compreensão o processo de construção da santidade de Francisco de Assis e 

propostas e mudanças no decorrer de sua composição, no contexto do século XIII. 

A ordem Franciscana como instituição deixa de um lado de preservar a sua 

pureza original, as convicções de Francisco, mas teve papel importante no contexto 

medieval ao abrir as discussões sobre o trabalho de assistência e da vida apostólica 

tendo como base somente o evangelho. Discussões que permearam o franciscanismo no 

século XIII e que possibilitam estudos na historiografia no âmbito da religiosidade e da 

sociedade. 

Contudo, apesar da vivência de seus seguidores e da aprovação de seus preceitos 

pela Igreja acabaram gerando duas vertentes, um grupo que acreditava em um modo de 

vida proposto nas Regras, e outro que desejava algumas mudanças como o abandono da 



                                                                                                                                                                          

pobreza inicial e obtenção de objetos materiais, e isto, de certa forma, gerou um conflito 

de interesses por parte da Igreja e de seus seguidores. 

Compreendendo a construção da fraternidade Franciscana, após a morte de 

Francisco, somos levados a acreditar que seu corpo se tornou um símbolo, uma relíquia 

religiosa para a ordem, tornando-a o seu principal bem de santidade. 
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IMPRENSA, PROPAGANDA E INTELECTUAIS: O ESTADO BANDEIRANTE 

EM MARCHA 

George Leonardo Seabra Coelho
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RESUMO 

Neste texto – o qual é resultado do quarto e último capítulo da tese de doutorado 

– apresentaremos a adesão de Cassiano Ricardo ao Estado Novo, sua colaboração com a 

máquina de propaganda estadonovista e como esse intelectual reapropriou os 

enunciados do poema Martim Cererê e do ideário do Movimento Bandeira para 

justificar ideologicamente o Estado pós-37. Além de defender o regime instaurado em 

37, essa construção discursiva também subsidiou o programa “Marcha para o Oeste”. 

Consideramos que a articulação deste intelectual na relação entre a literatura e política 

serviu como arcabouço para justificar que o Estado instaurado em 1937 é a continuidade 

histórica das bandeiras do século XVII e a materialização das ideias modernistas de 22. 

http://www.veredasdahistoria.com/
mailto:fer-leal@bol.com.br


                                                                                                                                                                          

Tratamos essas questões a partir de sua posse na ABL, da leitura do ensaio Marcha 

para Oeste (1940), sua atuação no jornal A Manhã a partir de 1941 e a repercussão 

desses enunciados na nova capital de Goiás. 

PALAVRAS CHAVE: literatura, política e fronteira 

 

Foi possível perceber ao longo desta pesquisa que o Movimento Bandeira estava 

inserido da campanha presidencial de 1937. Paralelamente a campanha dos “novos 

bandeirantes” em defesa da candidatura de Armando de Salles Oliveira ocorreu a 

apropriação dos enunciados do poema Martim Cererê e sua ressignificação simbólica 

no campo político. Ao mesmo tempo em que atacavam seus opositores
vii

, os “novos 

bandeirantes” apresentavam seu ideário, onde a ideia de um “Estado forte” sobressaindo 

às experiências partidárias poderia fortalecer a nacionalidade baseada em uma 

“Democracia Social Nacionalista”. 

Em plena campanha presidencial, na noite de 10 de novembro de 1937, Getúlio 

Vargas faz uma proclamação que mudaria o curso dos acontecimentos. Esse 

comunicado se chama “O Prefácio do Estado Novo” no qual o presidente afirma as 

razões da instauração do novo regime. O presidente afirma que esse governo é oriundo 

de “um movimento revolucionário de amplitude nacional” que busca o 

“desenvolvimento das instituições democráticas”. De acordo com o pronunciamento, os 

partidos atuais nada exprimiam ideologicamente e para  

 

comprovar a pobreza e desorganização da nossa vida política (...) aí 

está o problema da sucessão presidencial, transformado em irrisória 

competição de grupos, obrigados a operar pelo suborno e pelas 

promessas demagógicas. 

 

Devido ao perigo dos “agitadores profissionais e diante da complexidade da luta 

polìtica”, o “sufrágio universal passa, assim, a ser instrumento dos mais audazes e 

máscaras que mal dissimula o conluio dos apetites audazes”. Tal situação anula “a 

disputa pacìfica das urnas” e abre espaço para a “turbulência agressiva e dos choques 

armados”. Nessas circunstâncias, os “preparativos eleitorais foram substituìdos” pelos 

“preparativos militares” provocados pela “incerteza e instabilidade criadas pelas 

agitações facciosas”. Diante o “perigo das formações partidárias sistematicamente 

agressivas”, necessita-se de “medidas excepcionais”. Segundo o pronunciamento, deve-

se “reajustar o organismo polìtico” às necessidades do paìs e, por isso, “não se oferecia 



                                                                                                                                                                          

outra alternativa além da que foi tomada, instaurando-se um regime forte, de paz, de 

justiça e de trabalho”. Com essas palavras, a campanha presidencial empreendida pelos 

“novos bandeirantes” em prol de Armando de Salles Oliveira foi interrompida. 

É recorrente a consideração de que nos meses anteriores ao pronunciamento 

dessas palavras, como afirma Rogério Victor (2012), era notório o crescimento do 

movimento integralista, onde a “expectativa de um futuro radiante” com a candidatura 

de Plínio Salgado à presidência da República no ano de 1938 era quase certa. Segundo o 

autor, o golpe de 1937 não significou a imediata interdição da “expectativa de futuro” 

dos integralistas. Isso porque a AIB colaborou com a implantação da ditadura, pois 

houve articulação direta de Plínio Salgado com agentes ligados a Vargas no processo 

que culminou no golpe de 10 de novembro de 1937 (VICTOR: 2012). 

As negociações entre o líder integralista e os agentes da ditadura recém-instalada 

continuaram em curso, segundo Victor (2012), após a instauração do Estado Novo a 

perspectiva de futuro parecia se distanciar das pretensões integralistas, pois o silêncio de 

Vargas no discurso de 10 de novembro de 1937 sobre o integralismo foi percebido. 

Podemos considerar que neste pronunciamento encontramos mais do que o silêncio, 

mas a crítica aberta a qualquer organização partidária e o perigo das organizações 

polìticas “facciosas”. Segundo o autor, Plìnio Salgado preparava-se para organizar a 

base do partido único da ditadura, o qual seria o integralista, mas o plano de Vargas era 

outro, o integralismo deveria se extinguir. Em 2 de dezembro de 1937 o Decreto-Lei nº 

37 dissolveu os partidos e, entre eles, a AIB. O partido deveria se transformar em uma 

sociedade civil e mudar de nome, segundo o autor, Plínio Salgado esforçou-se para 

enquadrar seu movimento à nova situação, inclusive mudando o nome para Associação 

Brasileira de Cultura (ABC).  

De acordo com Victor (2012) no primeiro semestre de 1938, o sentimento de 

que haviam sido traídos por Vargas desperta em muitos integralistas um estado de 

revolta que os levam a optar pelo levante armado. Com o fracasso do levante de 11 de 

maio de 1938, segundo o autor, o Estado Novo empreendeu ampla campanha pela 

imprensa contra os integralistas. Consideramos que sem essa “força polìtica” que 

Vargas pretendia arregimentar para o seu lado, o Estado Novo passou a incorporar 

outras personalidades políticas a sua máquina de propaganda. Dentre eles antigos 

parceiros de caneta e rivais políticos de Plínio Salgado: Cassiano Ricardo e outros 

colaboradores do Movimento Bandeira. 



                                                                                                                                                                          

Tendo trabalhado ao lado de governadores e interventores de São Paulo desde 

1930 e estando a frente da campanha de Armando de Salles Oliveira a presidência, 

Cassiano Ricardo depara-se com a impossibilidade de eleição do candidato paulista 

devido ao golpe 37. Nessas circunstâncias, Cassiano Ricardo encontra nas divergências 

entre o integralismo e o Estado Novo uma nova possibilidade para a aplicação do 

ideário bandeirante. Em 18 de maio de 1938 – poucos dias após a tentativa de golpe 

integralista – Ademar de Barros envia carta para Getúlio Vargas dando “bons 

antecedentes” a respeito de Cassiano Ricardo. O intelectual paulista já era conhecido de 

Getúlio Vargas através do poema Martim Cererê, o qual Vargas envia carta dez anos 

antes elogiando o poema como “representação da nova mentalidade brasileira”. Mas não 

nos iludamos com esse fato ao considerar que tudo fazia parte de um projeto 

previamente arquitetado. Essa proximidade entre Cassiano Ricardo e o Estado Novo foi 

fruto de circunstâncias oferecidas pela conjuntura política após 1937. 

Neste mesmo ano, Luiz Vergara, secretário de Vargas, consulta Cassiano 

Ricardo sobre um possível encontro dele com o presidente, a quem João Neves havia 

mostrado um exemplar de O Brasil no Original. O poeta acompanhado por Menotti del 

Picchia é recebido por Vargas, e da conversa surge a constatação de que há pontos de 

contato entre o pensamento político do Movimento Bandeira e o Estado Novo. Em 1939 

Cassiano Ricardo muda-se para o Rio de Janeiro, onde passa a trabalhar na elaboração 

da revista Brasil Novo. Retornando para São Paulo assumiu a direção do Departamento 

Estadual de Imprensa e Propaganda paulista e publica a revista Planalto sob a direção 

de Orígenes Lessa. 

Aproximando ainda mais os laços com o Estado Novo, Cassiano Ricardo retorna 

ao Rio de janeiro em 1941 e assume, a convite de Getúlio Vargas, a direção do matutino 

A Manhã
vii

. No que se refere a formação do corpo de colaboradores do diário, Cassiano 

Ricardo não convidou apenas adeptos e simpatizantes da nova ordem, mas também 

escritores manifestamente contrários à ditadura getuliana, como: Afonso Arinos de 

Melo Franco, Gilberto Freyre, Manoel Bandeira, José Lins do Rego, Alceu Amoroso 

Lima, Umberto Peregrino, Ribeiro Couto, Múcio Leão, Nelson Werneck Sodré, Jorge 

de Lima, Cecília Meireles, Graciliano Ramos, Gustavo Barroso, Euryalo Cannabrava, 

Vinicius de Morais e outros.  

No que concerne a relação entre literatura e política, encontramos duas formas 

de analisar a atuação deste intelectual: primeiro como um poeta que lança mão de sua 



                                                                                                                                                                          

caneta para defender apenas a brasilidade, onde literatura e política não se misturam; 

uma segunda forma de avaliar esse intelectual afirma que o discurso político elaborado 

por ele encontra na literatura o reservatório simbólico para a manutenção do poder. 

Podemos acrescentar mais uma, Cassiano Ricardo como um intelectual que apesar de 

pretender reelaborar seu pensamento de acordo com o contexto ao qual está inserido, 

não deixou de afirmar a superioridade da sociedade paulista frente ao todo da nação. Na 

afirmação dessa superioridade, Cassiano Ricardo reafirma a relação entre política e 

literatura para redimensionar o “regionalismo totalizante” – pertencente ao seu 

pensamento – sob a tutela de um Estado centralizador. 

No que concerne a aproximação entre Cassiano Ricardo e o Estado Novo a 

nomeação do poeta para a ABL também oferece alguns apontamentos. Além de abrir 

caminho para essa interpretação, também demonstra a inclusão das proposições 

modernistas na academia. Através do discurso de posse na ABL podemos observar a 

atualização das proposições modernistas em uma instituição vista como tradicional, 

onde ocorre novamente a ressignificação do “mito bandeirante”. 

Meses antes do golpe de 37, o jornal Anhanguera traz na primeira página um 

grande trunfo para os “novos bandeirantes”: a eleição do “poeta de „Martim Cererê‟ 

para a vaga de Paulo Setúbal” (ANHANGUERA: 1937, 10 de setembro, nº 64). 

Segundo os redatores, esse é o resultado do “sucesso desse poema, sucesso integral, de 

crìtica e de venda” (Idem). De acordo com os redatores anhangueras, desse poema “o 

Brasil salta de todas as suas páginas e os espíritos que dela dinama é o de uma raça (...) 

„Martim Cererê‟ é uma bìblia bandeirante” (Idem). Vemos outra ressignificação da 

obra, se antes o poema era o “Brasil dos meninos, dos poetas e dos heróis” inscrito no 

próprio poema até a versão de 1932. Na versão de 1936, Menotti del Picchia em 

prefácio afirma que a obra é o “poema da raça”. Mas em plena campanha em prol do 

ideário do Movimento Bandeira, o poema se torna a “bìblia bandeirante”. A sua eleição 

para a ABL – de acordo com os redatores anhangueras – é um “ato de justiça” que 

“encheu de alegria a famìlia do „Anhanguera‟, da qual o novo imortal é um dos seus 

mais queridos chefes” (Idem).
 
 

Em seu discurso de posse, Cassiano Ricardo destaca que a cadeira que ocupa 

tem para o seu caso uma “imensa significação cultural e moral”, pois Paulo Setúbal 

“realiza a beleza a dois modos: como amigo e como escritor”. No discurso de sua posse, 

o poeta inseriu na ABL suas posições literárias e polìticas ao afirmar que o “espìrito 



                                                                                                                                                                          

bandeirante” agora também pertence à instituição. Juntamente a sua posição literária, 

suas posições políticas também alcançam os salões da Casa de Machado de Assis. Ao 

ler o pronunciamento percebemos que a renovação literária e a renovação do Estado 

brasileiro são postas como um mesmo processo que corporifica a autonomia artística e 

política no Brasil. Além desses argumentos permearem seu discurso de posse, eles 

também são apropriados para defender a necessidade de mudança do regimento interno 

da Academia. Segundo seus principais estudiosos, as modificações no estatuto para 

novos membros da ABL propostas por Cassiano Ricardo acabaram facilitando a entrada 

de Getúlio Vargas para o grupo de imortais. Tais modificações tratam da forma de 

escolha de novos membros para a academia, pois a própria casa passou a escolher e 

eleger os seus componentes ao invés de apenas o escritor se apresentar como candidato. 

Os argumentos em prol da mudança no regimento para a entrada de novos 

membros na academia também pretendiam por fim ao debate entre passadistas e 

futuristas, pois o que interessa é a produção de uma arte genuinamente brasileira. Por 

outro lado, o poeta pretende justificar a entrada de acadêmicos modernistas, assim 

como, de outros escritores de outras regiões do Brasil. No entanto, a modificação do 

estatuto colaborou com entrada de Getúlio Vargas na ABL, de forma que, os interesses 

literários e políticos de Cassiano Ricardo encontraram na nomeação de Vargas uma 

forma de aproximação entre a ABL e o Estado Novo. Consideramos que a relação entre 

política e literatura possibilitou a apropriação do “mito bandeirante” não apenas como 

um projeto político que deveria ser seguido pela Nação, mas uma justificativa de como 

o novo Estado brasileiro pôs efetivamente esse projeto em prática. 

Como havíamos salientado, o poema Martim Cererê foi reeditado diversas vezes 

e em todas elas observamos diversas modificações. A edição publicada em maio de 

1938 não fugiu a regra. Essa edição foi publicada no mesmo mês do encontro entre 

Cassiano Ricardo e Getúlio Vargas. No contexto desta edição a posição no panorama 

político de Cassiano Ricardo já era bastante diferente. A partir de 1938 o poeta passa a 

ocupar posições de destaque dentro dos órgãos governamentais, de onde toma decisões 

voltadas para a produção de cultura. Como havíamos afirmado, o poema ricardiano 

pretendeu edificar uma narrativa mítica e histórica do passado nacional, onde é cantada 

a saga dos “gigantes de botas” que conquistaram o território. Neste sentido, a reescrita 

deste poema em 1938 e a publicação do ensaio Marcha para Oeste em 1940 vieram 

recompor o “mito bandeirante” na conjuntura do Estado Novo. 



                                                                                                                                                                          

Como meio de acelerar a ocupação de terras no interior do país, no inicio da 

década de trinta foi criado o Departamento Nacional de Povoamento. No início da 

década de 1940 foram realizadas experiências na Colônia Agrícola de Goiás, no alto 

Tocantins, a ocupação do sertão pernambucano, além da Colônia Agrícola São Bento na 

baixa Fluminense. O principal programa de ocupação do interior do território se 

materializou na campanha da “Marcha para o Oeste”. A estratégia de propaganda 

armada sobre o slogan da “Marcha para o Oeste” visava criar um clima de emoção 

nacional de modo a que todos os brasileiros se vissem marchando juntos e conduzidos 

por um único chefe. Por essa razão, esse programa reviveria as conquistas do século 

XVII e retomaria o fio histórico. 

De acordo com Raul Guastini (1944) – responsável pela organização do livro 

propaganda Ideário Político de Getúlio Vargas – o chefe da nação brasileira definiu o 

verdadeiro sentido de brasilidade ao traçar o roteiro da “Marcha para o Oeste”. Em seus 

comentários, esse colaborador defende que “a realização do imperialismo interno” e a 

“vitalização do interior” tornam-se o resgate da vocação da Nação. Segundo o 

comentarista, o Estado está atuando no “local onde residem as nossas maiores forças de 

cultura e de riqueza”. A partir dessas palavras podemos perceber como esse discurso 

econômico do Estado – assim como o discurso político – lançou mão do discurso 

literário para elaborar as justificativas de ocupação dos “espaços vazios” do interior. 

Considerando que o próprio Cassiano Ricardo estava diretamente ligado ao regime, o 

ensaio Marcha para Oeste (1940) escrito por ele vem a público muito mais para 

autorizar um “presente imaginado” do que para explicar um “passado vivido”.  

O primeiro número do jornal A Manhã de 9 de agosto de 1941 traz uma grande 

reportagem sobre a “Marcha para o Oeste”. A citada reportagem noticia sobre a 

construção de “Goiânia, capital do Oeste”. Os redatores retomam os pressupostos de 

Euclides da Cunha mesclados a alguns enunciados modernistas que se referem as 

cidades do litoral, onde as “fazendas de criação e agricultura se despovoavam devido às 

seduções da capital”. Segundo essa concepção, o “campo era o deserto”, pois o “espírito 

de intrépido bandeirante desbravador dos sertões à procura de fortuna, havia 

desaparecido”. Mas no atual momento, escuta-se “uma grande voz que se ouvisse em 

todos os recantos”, a qual traçaria o “verdadeiro sentido da civilização brasileira”. O 

programa “Marcha para o Oeste” – segundo os redatores – é a “sìntese da moderna 

polìtica que o presidente Getúlio Vargas inaugurou”. Essa “moderna polìtica” seria o 



                                                                                                                                                                          

retorno à “fase heroica dos primitivos desbravadores para fortalecer a raça e consolidar 

a riqueza do paìs”. Segundo os redatores do jornal, a “inauguração da nova capital de 

Goiás, será um acontecimento que marcará época na história do Brasil central”, pois  

 

Goiânia será a capital do Oeste. Situada em pleno sertão, com todo o 

conforto que a civilização exige, já representa um orgulho para o 

espírito de iniciativa de nossa gente. É a primeira cidade que o Estado 

Novo vai inaugurar. Cidade pioneira que abre ao Brasil a estrada do 

seu destino. 

 

Ao final de 1939, Getúlio Vargas planeja viajar para Goiânia – primeiro chefe da 

Nação a visitar a região Centro-Oeste – essa viagem torna-se um gesto simbólico que 

procura representar o avanço do Governo Federal para o interior e legitimar a política de 

ocupação de espaços empreendida pela campanha “Macha para o Oeste”. Palacìn (1986) 

considera que em relação à interiorização do progresso em Goiás, a mudança da Capital 

passou a significar “uma ponte estendida entre o tempo real do presente e o tempo 

escatológico das promessas” (p.87). Mesmo o progresso não vindo da forma como foi 

mitificado, sua visita não deixa de ser – no campo simbólico – um meio de afirmar a 

brasilidade e a necessidade de avançar e colonizar o interior. 

Para divulgar esses pressupostos, Vargas desembarcou em Goiânia no dia 5 de 

agosto de 1940. Neste dia, o jornal O Popular descreve toda trajetória do presidente na 

nova capital. Ocorreu um desfile escolar, a participação dos recrutas do Tiro de Guerra, 

tudo conforme o ritual de cerimônia organizado pelo DIP. O presidente participou do 

lançamento da pedra fundamental do Estádio de futebol na Avenida Paranaíba e o ato de 

lançamento da campanha “Marcha para o Oeste” nos salões do Automóvel Clube de 

Goiás. Sobre essa ocasião, Capelato (1998) considera que os órgãos de divulgação do 

regime concluíram que o presidente toma “providências adequadas para dar maior vida 

e maior atividade às regiões ocidentais do Brasil”, e mais, é um exemplo do “contato 

direto do governante com o povo das regiões mais atrasadas” (p.227).  

A partir das considerações sobre a centralização do poder, o discurso 

estadonovista valorizou a região Centro-Oeste sob o olhar nacionalista e do 

desenvolvimento econômico. Essas hipóteses sustentavam ideologicamente os projetos 

que pretendiam incluir Goiás nos programas de modernização brasileira. A cidade de 

Goiânia passou a representar para a Nação a concretização de um discurso onde se 

procurava a integração das regiões. Para os goianos, a nova capital
vii

 se relacionava 



                                                                                                                                                                          

diretamente com o desenvolvimento econômico, social e cultural, e um pertencimento 

maior à Nação brasileira.  

Podemos concordar com Guilherme Velho (1979) ao afirmar que a fronteira 

também foi utilizada como matéria-prima para a elaboração de mitos. Não podemos nos 

esquecer que Cassiano Ricardo vem construindo o vínculo entre alargamento e defesa 

da fronteira na reescrita do Martim Cererê – iniciada em fins da década de vinte e inicio 

da década de quarenta – e no ensaio O Brasil no Original (1937). Mas somente toma a 

forma de afirmar a realização prática apenas no ensaio Marcha para Oeste (1940) e com 

programa “Marcha para o Oeste”. Desta forma, o ato de marchar para o Oeste implica 

não somente a regeneração, mas o encontro com o próprio elemento nacional. Por essa 

razão, Oeste, sertão e fronteira se tornam conceitos carregados de elementos simbólicos 

derivados da literatura verde-amarela, do movimento polìtico dos “novos bandeirantes” 

e das necessidades políticas e econômicas do Estado Novo.  

Seguindo a onda de construção da paisagem urbana condizente com a conjuntura 

atual, a nova capital de Goiás necessitava de um monumento que representasse o 

verdadeiro espìrito da “colonização” do centro do paìs. No que se refere ao sìmbolo que 

melhor representasse a procura da brasilidade no interior, o bandeirante emergiu como 

“herói” nacional. O bandeirante se tornou o principal personagem histórico que o 

Estado Novo utilizou para justificar a interiorização, a integração e a unificação 

nacional. Cassiano Ricardo foi um dos responsáveis pela apropriação e ressignificação 

do “mito bandeirante”, pois a partir do poema Martim Cererê esse símbolo regional se 

transformou em representação literária, sob o signo do Movimento Bandeira tal símbolo 

se torna uma representação política e sob o Estado Novo ele se transformaria em 

imagem da Nação rumo ao progresso. 

Em 1938 nas páginas do jornal O Popular surgiram as primeiras manifestações 

por parte da Faculdade de Direito de Goiânia com o apoio Faculdade de São Paulo em 

erigir um monumento em homenagem as “heróis” nacionais. Os primeiros movimentos 

eram noticiados pelo O Popular e procuravam justificar através da “Campanha Pró-

Bandeirante” a necessidade de homenagear a memória dos bandeirantes. Tal ato seria 

uma “justa e sincera homenagem que se possa prestar aos heroicos formadores da 

Nacionalidade” (O POPULAR: 1938, 28 de Junho, nº 23). Para tanto, o Interventor de 

São Paulo doou 30 contos à edificação do monumento que “seria erigido na parte 

central da cidade” (Idem: 21 de agosto, nº 27). Posto como “gesto simbólico de boa 



                                                                                                                                                                          

vontade”, tal ato instituiria um marco simbólico tradicionalmente paulista em um centro 

urbano no interior do país, com isso, reafirmaria a identificação e aproximação entre as 

diversas regiões. Com esse intuito, o Dr. Manoel Vitor ao falar a rádio bandeirante – 

comentários transcritos pelo jornal goiano – esse ato tem o intuito de valorizar este 

personagem histórico e justificar a construção do monumento. Segundo as palavras de 

Manoel Vitor:  

 

Morrem os idealistas mas, não morrem as ideias. Morrem os mártires, 

mas ficam imortais seus exemplos (...) puseram os seus arrojos em 

holocausto à pátria, mas conseguiram essa pátria para nossa glória! E 

a grande lição ficou dentro da raça como uma apoteose! (Idem: 19 de 

maio, nº 20).  

 

 Procurava-se no bandeirantismo do século XVII, a essência e a formação do 

território brasileiro e da raça. A audácia dos bandeirantes era comparada ao espírito 

desbravador que impulsionou ações revolucionárias, como por exemplo, o Movimento 

de 30 a nível nacional e a transferência da capital a nível regional. Nesse sentido, a 

herança Bandeirante estava no ímpeto de introduzir o interior do país na onda de 

progresso que impulsionava a política nacional após a instauração do Estado Novo. A 

estátua foi esculpida em bronze pelo artista plástico Luiz Marrone e inaugurada em 9 de 

novembro de 1942.  

Como foi possìvel observar nesse texto, a apropriação e ressignificação do “mito 

bandeirante” no pensamento ricardiano tem seu inìcio com a escrita do poema Martim 

Cererê em final dos anos vinte. A partir da reescrita do poema na década de trinta foi 

possível perceber que os enunciados literários transcenderam sua utilização artística 

para o campo político sob o viés do Movimento Bandeira. A terceira representação do 

“mito bandeirantes” foi idealizada na década de 1940 como imagem simbólica para 

subsidiar os projetos de integração econômica do Estado Novo. Neste sentido, o “mito 

bandeirante” trabalhado por Cassiano Ricardo teve seu momento regional-literário, 

regional-político e nacional-econômico, de forma que, o símbolo estritamente regional 

ganha dimensões nacionais através de sua apropriação no campo literário e político.  
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 Os “novos bandeirantes” também inseriram em sua campanha o “perigo comunista”, as “ameaças da 

infiltração nazista”, a “agressividade do integralismo”, as “interferências de Vargas no pleito 

presidencial” e o papel das forças armadas na defesa das instituições brasileiras. 
vii

 Cassiano Ricardo deixa a direção de A Manhã, em face das dificuldades criadas com a venda do prédio 

em que estava a redação e oficinas do jornal, e a sua transferência par o edifício de A Noite, e 

principalmente com o fim do Estado Novo. Em 1943 já havia pedido demissão do cargo inconformado 

com certas medidas da Superintendência do jornal. Getúlio lhe dirige um apelo por intermédio de 

Benjamin Vargas e Cassiano reconsidera sua atitude. Em 1945 frente a má administração do jornal, tenta 

obter a transferência do controle do jornal para um grupo de eminentes figuras do mundo econômico, 

como Roberto Simonsen e Euvaldo Lodi. 
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 Segundo Palacín (1994), a mudança da capital representaria a queda da antiga oligarquia, pois nenhum 

símbolo melhor para consolidar esta situação do que a transferência da capital. Os grupos no poder 

procuram demonstrar que a nova capital representaria o desenvolvimento da economia. Com a alteração 

do centro político, também foi necessário modificar a organização espacial da capital, ou seja, era preciso 

um modelo de cidade dentro dos padrões da modernidade. Esta deveria servir não apenas para acomodar 

as pessoas em um habitat urbano, mas também dentro de uma vida social eficiente (FERRAZ: 1996).   
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Resumo 

O presente texto tem por pretensão apontar um processo de “profissionalização” 

ocorrido na segunda metade do século XIX inglês em dois campos do saber: da filosofia 

e da história. Desse modo, buscamos compreender a emergência e o desdobramento de 

dois periódicos em especial. A revista Mind (nosso objeto de estudos) de um lado, e a 

English Historical Review de outro. Tal comparação se faz necessária como algo 

sintomático e específico de um determinado momento histórico na afirmação e 

consolidação destes dois campos do conhecimento. Assim, o que tencionamos é 

justamente apontar a processualidade desta afirmativa e seus desdobramentos no que 

tange aos problemas em história especificamente. 

 

“Ser filósofo é dominar o que deve ser dominado na história da filosofia para saber agir 

como filósofo num campo filosófico”. 

 

Apresentação 

 

A inscrição da epígrafe
vii 

colide com uma de nossas preocupações no interior 

da análise histórica de nosso objeto de pesquisa, a saber, a revista Mind
vii

. A pergunta 

que é direcionada ao objeto, tenta compreender a sua natureza, o seu formato, e por fim, 

a sua multiplicidade temática. Inserindo-se na própria inquirição fundamental da prática 

historiadora, que na busca pela compreensão de seu objeto investe na arguição de sua 

natureza, para assim, inseri-lo na dimensão lógica de algum ramo investigativo da 

história. Desse modo, estamos a tratar do primeiro periódico inglês de filosofia e 

psicologia instaurado nos idos de 1876. Nosso interesse repousa sobre o primeiro. É a 

partir das discussões filosóficas inscritas no ambiente intelectual inglês que suscitaram 
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nossa preocupação em compreender, via uma historiografia transversal, os meandros 

que possibilitaram uma consciência histórica própria de seu tempo cujo substrato é 

eminentemente filosófico. Buscamos desse modo, estabelecer conexões de campos que 

se intercruzam – filosofia e história – e assim perscrutar suas relações dinâmicas em 

epistemologia, metodologia, categorias conceituais (história, filosofia da história, 

verdade, progresso, positivismo, etc). 

Pensar no suporte de nossa pesquisa – sua natureza – é uma de nossas 

preocupações iniciais, feito isso reportaremos a discussão para inserí-lo num campo 

investigativo da história – história das ideias –, para em seguida, darmos um balanço 

parcial da composição filosófica do periódico. Os três pontos elencados para a discussão 

nos possibilitará acessar a composição estrutural que segue nossa investigação: 1) 

inquirir a natureza do nosso objeto de estudo, ou seja, o que é um periódico, como 

analizá-lo e o que ele representa dentro da dinâmica de um campo específico; 2) trata-se 

de uma investigação histórica, logo, espera-se a introjeção desta numa área específica 

do conhecimento histórico, bem como, de sua práxis historiadora; 3) por fim, resta 

expressar os resultados parciais da pesquisa valendo-se primeiramente de uma análise 

quantitativa visando dar um panorama dos principais problemas filosóficos instaurados 

no interior da Mind Review. 

É imprescindível ao historiador pensar a natureza de seu objeto histórico, pois 

é a partir da delimitação deste que se torna possível compreendê-lo a partir da dinâmica 

do campo
vii

. A pergunta pela a natureza do objeto possibilita inserí-lo no mosáico 

histórico, e assim delimitar os modos de atuação. O “imperativo” se faz necessário, para 

um deslocamento que se torne possível sua análise. Um objeto literário por exemplo 

poderia ser pensado dentro do campo da história sob inúmeras abordagens. 

A Mind desse modo está sendo pensado por nós – e também pelo próprio teor 

de seu conteúdo – a partir de um subdisciplina, ou mesmo de um domínio
vii

 do campo 

histórico: a história das ideias
vii

. A importância deste enquadramento dimensiona o 

trânsito de nossa análise, suas implicações, problemas e possíveis respostas. 

Feito isso cabe à indagação: o que é um periódico? Qual a metodologia a ser 

empregada neste tipo de análise? Qual é a sua relevância na composição de um campo? 

Responder a tais perguntas nos ajudará a compor a práxis de um campo, e assim 

compreender a própria dinâmica que se insere: a de um habitus. 



                                                                                                                                                                          

Nossa abordagem tende a pensar o periódico não de maneira isolada, própria e 

autônoma, antes, o concebe na amplitude própria de seu campo para assim inseri-lo na 

composição do jogo. Para Bourdieu: 

Um campo, e também o campo científico, se define entre outras coisas 

através da definição dos objetos de disputas e dos interesses específicos que 

são irredutíveis aos objetos de disputas e aos interesses próprios de outros 

campos [...] e que não são percebidos por quem não foi formado para entrar 

neste campo (cada categoria de interesses implica na indiferença em relação a 

outros interesses, a outros investimentos, destinados assim a serem 

percebidos como absurdos, insensatos, ou nobres, desinteressados). Para que 

um campo funcione, é preciso que haja objetos de disputas e pessoas prontas 

para disputar o jogo, dotadas de habitus que impliquem no conhecimento e 

no reconhecimento das leis imanentes do jogo, dos objetos de disputas, etc
vii

. 

A Mind neste sentido é a expressão máxima da consolidação de um campo. Seu 

fundador foi o professor de lógica da Universidade de Aberdeen Alexander Bain (1818-

1903). Foi seu mentor e um grande entusiasta em prol do conhecimento. Sua 

contribuição para além de sua capacidade intelectual compreendeu ainda em auxílio 

financeiro da revista antes da criação da Mind Association em 1900, da qual emergiu 

todo um processo de capitação de recurso para a manutenção desta nova instituição e 

seus membros, bem como, para o processo de editoração e impressão. O filósofo 

escocês Willian Ritchie Sorley (1855-1935) de quem teceu a história do periódico no 

seu cinquentenário
vii

, afirma que nos dezesseis anos de sua existência (1891) ela teve 

um custo inicial de 3.000 libras, e que havia sido custeado pelo seu idealizador 

(SORLEY, 1926, p. 409). 

A revista segundo o filósofo escocês não tinha em vista nenhuma perspectiva 

de lucro comercial, indicando também dessa forma a ausência do apoio institucional de 

uma Universidade. Seu primeiro editor, George Croom Robertson (1842-1892), foi 

pupilo de Alexander Bain e por ele indicado a assumir o processo de editoração. A 

implicação dessa conjunção de forças resultou na afirmação de uma abordagem 

filosófica específica e que naquele momento estava sendo conduzida pelos filósofos 

empiristas. Somada as pressuposições dos autores, elencamos algumas de suas 

vinculações: “[...] Em alguns desses ensaios, Bain toma Reid e Hamilton como seu 

ponto inicial, e amplamente segue os mesmos métodos. Mas sua simpatia com Mill e as 

inclinações anti-metafísicas levou-o a empurrá-lo para uma direção fortemente 

empìrica”
vii

. Em relação a Robertson: “Ele foi pupilo de Bain e concordou em geral com 



                                                                                                                                                                          

seu tipo de filosofia, mas ele tinha um amplo conhecimento e simpatia com diferentes 

linhas do pensamento cientìfico e especulativo” (SORLEY, 1926, p. 410). 

O próprio Robertson na figura de editor colocou nas primeiras páginas da Mind 

a importância de um periódico específico e particular para o desenvolvimento e 

consequentemente, para a conslidação de um campo ainda não totalmente “estruturado”. 

Que tal revista deveria até então ter existido é dificilmente surpreendente. 

Enquanto investigação foi ligada em objetos da mente [filosofia da mente] 

tem, até muito recentemente sido distinguida do pensamento filosófico de 

outros países pelo o que pode ser chamado de seu caráter não profissional. 

Exceto na Escócia (e mesmo lá Hume não foi um professor) poucos 

pensadores britânicos foram professores públicos em filosofia para os 

negócios de suas vidas. Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume, Harthey, e 

os Mill [James Mill e John Stuart Mill] fizeram seus trabalhos do início, ou 

ao fim, ou nas pausas de suas próprias vidas, de outro modo ativas, e 

enderaçada para a maior parte da inteligência comum de seu tempo [...] 

(ROBERSTON, 1876, p. 01 [grifo nosso])
vii

. 

A ausência de uma estrutura mais robusta do campo filosófico naquele 

momento talvez possa explicar o fato da criação de associações para as revistas. No 

nosso caso – em relação à Mind – verificamos que esse processo aconteceu em 1900 

quando foi criado a Mind Association. Outras associações foram promulgadas com o 

intuito de fomentar ainda mais o campo como foi o caso da Aristotelian Association 

fundada em 1880. Tal diagnóstico a meu ver corresponde a uma tentativa não 

institucional de consolidação do campo, antes, resulta da atividade de uma classe 

intelectual específica. 

Verifica-se um processo de igual modo no campo do conhecimento histórico 

cujo primeiro periódico surgiu nos idos de 1886, dez anos após a Mind. A mesma 

dificuldade também é notada na construção da English Historical Review. Ambas fazem 

parte de um mesmo processo cuja promulgação é comum: a profissionalização da 

disciplina. De acordo com Silva: 

a EHR, tem seu primeiro número publicado em janeiro de 1886, pela editora 

Longmans, tendo como editor o Professor de História Eclesiástica de 

Cambridge, Mandell Creighton (1843-1901). Segundo alguns autores, como 

Doris Goldstein (1986), vinte anos de discussões e tentativas frustradas de 

criar um jornal histórico teriam precedido esse primeiro número. Como na 

tentativa de James Bryce e A. W. Ward entre 1867 e 1870 com a editora 

Macmillan, tendo como provável editor o historiador Richard Green. Entre 

seus principais fundadores estão além de James Bryce, Adolphus Ward e 

Mandell Creighton, Frederic York Powell, Reginald L. Poole e Lord Acton, 

que publicou um artigo no primeiro número da revista (SILVA, 2013, p. 52). 



                                                                                                                                                                          

É importante frisar que estamos tratando de um período profício, de 

confluências, de transito intelectual, e consequentemente, da formação e composição de 

outros campos do conhecimento. Podemos garantir que tal século reverberou luz 

também nos estudos históricos, segundo nos afirma Iggers: 

No pós 1848 na Alemanha, e no pós 1870 na maioria dos países europeus, 

nos Estados Unidos e no Japão – e bem mais tarde na Grã Bretanha e na 

Holanda – os estudos históricos iniciaram sua profissionalização. O modelo 

seguido era geralmente o alemão: nos Estados Unidos com a introdução do 

programa de Ph.D. na Johns Hopkins University em 1872, na França já em 

1868 com a fundação da Ecole Pratique des Hautes Etudes em Paris com seu 

foco na pesquisa. [...] Periódicos foram fundados para propagar os novos 

métodos da pesquisa científica (scientific scholarship). Assim a fundação da 

Historische Zeitschrift (1859) foi seguida pela Revue Historique (1876), a 

Revista Storica Italiana (1884), a English Historical Review (1886), a 

American Historical Review (1895) e periódicos similares em outros países. 

Significativamente o primeiro número da English Historical Review é aberto 

com um artigo de Lord Acton sobre “As Escolas Alemãs de História” 

(IGGERS, 1997, p. 27-28 APUD SILVA, 2013, p. 52-3). 

Iggers é categórico em afirmar que a profissionalização em história no cenário 

inglês do século XIX só começou a alçar projeções a partir da segunda metade daquele 

século. A afirmativa é válida, os “principais” historiadores ou os mais conhecidos como 

Carlyle e Macaulay não estavam vinculados a nenhuma cátedra, a erudição se fazia pelo 

ensino particular, de tutoria, e acessar tal conhecimento estava relegado a poucos. 

Na Grã-Bretanha e na Itália a história acadêmica teve um papel menos 

importante [até meados do século XIX]. Nenhum dos historiadores britânicos 

importantes era acadêmico. Os dois mais eminentes eram Thomas Macaulay 

e Thomas Carlyle (1795-1881), ambos imensamente populares e pouco 

afetados pelo rigor acadêmico-científico. Carlyle chegou a introduzir um 

personagem ficcional, o Professor Dryasdust, que representava a tradição 

erudita. Enquanto Macaulay expressou fé no progresso humano manifestado 

na ascensão da liberdade inglesa. Carlyle olhou o mundo moderno com 

desdém. Viu na Revolução Francesa como uma catástrofe, admirava os 

grandes heróis autoritários da história, mas também, como um crítico da 

sociedade industrial, expressou sua simpatia para com as massas 

empobrecidas e seu escárnio para com as classes dirigentes. Em contraste 

com o otimismo complacente de Macaulay, foi um crítico conservador da 

cultura e da sociedade de seu tempo (APUD LOPES, p. 261). 

Desse modo, o século XIX abre-se como uma prerrogativa fundamental na 

consolidação de vários campos do saber, estabelecendo os requisítos mínimos de sua 

consubstanciação: um corpus intelectual, um locus institucional e uma práxis 

reguladora do campo. A práxis resulta daquilo que mensurou Bordieu na exposição feita 

na Ecole Normale Supérieure em 1976 para um grupo de filólogos e históriadores da 

literatura: 



                                                                                                                                                                          

Um habitus de filólogo [filósofo; historiador] é ao mesmo tempo um 

“ofìcio”, um capital de técnicas, de referências, um conjunto de “crenças”, 

como a propensão a dar tanta importância às notas quanto ao texto, 

propriedades que se atêm à história (nacional e internacional) da disciplina, à 

sua posição (intermediária) na hierarquia das disciplinas, e que são ao mesmo 

tempo a condição de funcionamento do campo e o produto deste 

funcionamento (mas não integralmente: um campo pode se contentar em 

acolher e em consagrar um certo tipo de habitus já mais ou menos 

integralmente construído) (1983, p. 90 [grifo nosso]). 

Acreditamos que pensar o periódico na sua dinâmica, significaria compreender 

as práticas, as regras, as nuanças, bem como, as divergências, os antagonismos, os 

confrontos e os interreses, próprio de cada campo. É isso que afirma Bordieu: 

A estrutura do campo é um estado de relação de força entre os agentes ou as 

instituições engajadas na luta ou, se preferirmos, da distribuição do capital 

específico que, acumulado no curso das lutas anteriores, orienta as estratégias 

ulteriores. Esta estutura, que está na origem das estratégias destinadas a 

transformá-la, também está sempre em jogo: as lutas cujo espaço é o campo 

têm por objeto o monopólio da violência legítima (autoridade específica) que 

é característica do campo considerado, isto é, em definitivo, a conservação ou 

a subversão da estrutura da distribuição do capital específico [...] (1983, p. 

90). 

Compreendê-lo assim é inseri-lo na disposição orgânica de seu campo 

específico o que nos possibilita outros rumos assim como, permite acessar outros 

estratos intelectuais – neste caso em especial – da história da filosofia que não se 

resume apenas aos grandes clássicos do pensamento filosófico
vii

. 

Desse modo, resta-nos apresenta os resultados parciais desta pesquisa, 

computando quantitativamente os ramos do pensamento filosófico. Neste estágio, 

optamos em fazer um recorte dos dez primeiros anos da revista (1876-1886) e assim 

evidenciar suas principais temáticas. A subsequente análise deriva das proposições 

elencadas por Bentivoglio (2011) no exame do periódico alemão Historiche Zeitschrift. 

As variáveis resultam, evidentemente, do próprio objeto. Assim temos no primeiro gráfico 

as variações temáticas das investigações filosóficas. 

 

Fig. 1. Recorte espacial dos artigos  



                                                                                                                                                                          

 

 

Na figura 1 foram mapeados 181 artigos referente apenas ao campo da 

filosofia, os artigos que correspondem ao campo da psicologia não será tratada por nós. 

É importante frisar que os artigos sobre filosofia da mente versam sobre problemas 

filosóficos dos fenômenos psicológicos, como: a natureza da mente, os estados mentais, 

sobre o consciente e o inconsciente, questões epistemológicas, de percepção, de 

sentimentos, da relação entre corpo e mente, entre outros. 

A maior parte dos artigos, sem dúvida foram dedicados a história da filosofia 

correspondendo a um percentual de 17%. A maior porcentagem de 18% versa sobre os 

artigos que não foram por nós classificados em nenhuma das variáveis. Em terceiro 

lugar, os estudos em filosofia da mente 12,5% e epistemologia 12,5%, seguindo-se dos 

estudos em ética 11%, crítica 9% (que diz respeito a comentários críticos dos artigos 

publicados, embates travados no interior da revista), lógica 8%, outros campos 

disciplinares 6%, biografia 5%, e por fim, estudos em estética 1%. 

 

Fig. 2. Recorte espacial dos artigos 
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Na figura 2, segue a classificação dos vinte artigos relacionados à história da 

filosofia. A filosofia contemporânea compreendeu 72%, seguida da filosofia antiga com 

14%, por fim, a filosofia medieval e moderna 7%. Desse modo, apresentamos 

sucintamente dados parciais de uma pesquisa em andamento, que de grosso modo, 

expressa nossa intencionalidade nesta direção. 
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das ideias na Universidade Johns Hopkins, posteriormente culminando em revista em 1940 (PALTI, 
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Resumo: O texto que se segue tem como objetivo mostrar as nuanças sob a construção de Belo 

Horizonte. Uma cidade que sofre a dicotomia da ruptura e da manutenção de uma determinada 

época, uma ponte para o futuro que carrega o passado. Para entendermos o que chega ao 

memorialista como vivencia planejada, forjada ou espontânea nesse cenário é importante 

entender os interesses que cercavam a construção dessa cidade. Lugar que Nava vivenciou e 

experimentou e por muitas vezes renunciou as tais mudanças sofridas ao longo da história. Qual 

era a Belo Horizonte de Nava? Era a cidade dos anos vinte de grande agitação cultural e 

política. Uma cidade já consolidada, ora longe ora perto de seus planos iniciais e, por vezes 

muito longe desses planos. Uma cidade que respira ares de mudanças significativas para a 

política e a cultura brasileira para o pós anos vinte. 

Palavra-Chave: Cidade, Memória e História 

 

O autor do texto e o texto do autor são sem dúvida duas coisas distintas que, todavia, se 

entrecruzam na formação de uma obra e de um sujeito. Sem subterfúgios, podemos dizer que o 

texto do autor também pode ser o próprio autor em um processo de materialização de suas 

ideias, quando essa é expressa em suas páginas por meio de sua escrita. Mesmo sendo 

diferentes, ambos carregam muito um do outro. O sujeito das memórias é um sujeito histórico e 

suas memórias uma fonte. Por isso tentaremos a princípio descrever a construção do espaço 

narrado por Pedro Nava, para em seguida entender o memorialista como sujeito histórico de seu 

tempo. Como as memórias de Nava reproduz sua Belo Horizonte e como essa Belo Horizonte 

transforma esse memorialista. 

Belo Horizonte tem em sua história momentos distintos. Nas primeiras décadas do século vinte, 

na verdade de 1897, ano de sua fundação, até aproximadamente os anos 50 a cidade passa por 

intensa influência do aparato burocrático do estado. Esse momento da construção da cidade é 

também o momento de afirmação de uma nova forma de pensamento. Num segundo momento, 

dos anos 50 aos anos 80, é sua consolidação como polo comercial, resultado de sua estrutura 

física e do acréscimo populacional que a cidade sofre nesses anos. O terceiro momento que 

inicia nos anos 80 e se estende até os dias atuais, Belo Horizonte não foge a regras das grandes 



                                                                                                                                                                          
cidades brasileiras, sobretudo as capitais. Cidades que convivem com superpopulações, 

violência, procuras de empregos e qualificações, entre tantos outros elementos que aqui 

poderiam ser elencados. 

Sobretudo, nosso recorte temporal está nessa primeira fase, mais especificamente nos anos 

vinte, um momento de efervescência política e cultural no Brasil e por consequência na cidade 

de Belo Horizonte. Cidade mineira que surge para cumprir um desejo das forças políticas da 

época representava a ruptura com a velha guarda imperial mineira e a proposta de uma cidade 

moderna, que representava um novo rumo político que se consolidara naquele momento, a 

república. Um outro ritmo de vida, onde a rua era um convite a convivência social.  

Ouro Preto era a capital do estado desde 1720 por isso à transferência da capital foi feita em 

meio a tantos debates. A mudança aqui não está apenas no campo geográfico, pois com a 

transferência da capital o eixo político também muda, as divergências entre as elites mineiras 

rederam acalorados debates. Sobretudo, a ideia de desvencilhar da típica forma administrativa 

do império, a antiga capital ainda apresentava problemas estruturais que não lhe garantia uma 

nova dinâmica econômica e política. 

Belo Horizonte teve em sua construção um carimbo simbólico, Cidade de Minas seu primeiro 

nome, a cidade foi projetada sob a fidelidade organizacional e milimétrica da régua e do 

compasso. Sua característica de cidade moderna era pra ser funcional, a princípio a exclusão da 

população do antigo arraial do Curral d‟El Rey, que não se realizou, estava dentro do projeto de 

formação da estrutura física do espaço. Seu ideal positivista rompe em definitivo com a imagem 

de uma das antigas cidades mineradoras que compunham a malha urbana do estado mineiro. 

A nova era republicana trazia também novas mentalidades, as maquinas desbravavam e não 

mais os bandeirantes. Pensava-se em higienização, produção, transporte. É importante salientar 

que além da ruptura com a velha guarda política de Minas, um outro fator também se coloca em 

questão nos projetos da construção da nova capital. A população mineradora se encontrava em 

crise financeira e a mudança do eixo econômico para a região pecuarista e agrícola do mesmo 

modo interferiria na hora da tomada de decisão pelas mudanças do centro administrativo. A 

cidade tinha, especialmente, a função de ser orientadora dentro de uma geometria cartesiana, 

toma-se como exemplo a praça central que iria abrigar o centro administrativo, como também 

na administração do estado. 

O século XIX na América é um momento que passa por uma reforma urbanística. O campo do 

ideário político também seria repaginado. Isso explica Belo Horizonte como um espaço que ao 

mesmo sofre a ruptura e fixa uma continuidade, não se pensa em romper valores 

definitivamente, mas em incorporar novas nuanças. Como coloca Cristiano Arrais em “Belo 

Horizonte. A La Prata Brasileira: entre polìtica e o urbanismo moderno” (2009), quando afirma 

que a nova capital brasileira é um ato ex-nihilo, ou seja, ela não é algo que veio do nada.  



                                                                                                                                                                          
Suas ruas largas e avenidas arborizadas representam a materialização do sonho modernista, um 

ideal da república positivista que se estabelecerá no Brasil. A ordem e o progresso se põem 

também no traçado espacial da cidade. A primeira capital planejada do Brasil, a cidade se 

coloca para muitos analistas em dicotômica, pois se apresenta em traços modernistas em sua 

construção, liderada por valores tradicionalistas da velha elite mineira. A cidade se constrói e ao 

mesmo tempo se preserva, o ritmo da cidade se transforma, o pequeno Arraial do Curral d‟El 

Rey se transforma em capital, e como polo político passa a conviver com greves, manifestações, 

aumento populacional que se mistura com o “antigo”. 

Como é abordado no projeto “BH Século XXI”   no artigo “Formação Histórica: Três 

Momentos da História de Belo Horizonte” (2004,) a década de XX para os belorizontinos foi 

um momento de agitações, por que não dizer, de descobrir a vida na cidade grande. Movimentos 

sindicais, manifestações contra os abusos do aumento da passagem do bonde ou do ingresso do 

cinema fazem dos cidadãos dessa cidade conhecer a dinâmica da vida na capital. Uma cidade 

conservadora que abre espaço ao novo. Neste cenário Pedro Nava se desenvolve como 

pensador, um jovem estudante influenciado pelo modernismo, pelas obras de Proust que flana 

pela cidade reconhecendo seus espaços e, sob esses espaços suas histórias, e sob essas histórias 

a história de uma nação. 

O contexto político em que estava inserido a construção da nova capital era de extrema 

instabilidade, velhos dirigentes se chocavam com novos ideais, que na soma gera uma mudança 

de modelo e a manutenção de um grupo dominante. Esses grupos políticos se rearticulavam. A 

cidade era símbolo da nova era republicana, obra da modernidade. Em seu universo o 

positivismo se materializa nas preocupações com o sistema estatal organizacionista e 

evolucionista, a construção de uma nova vida citadina era uma forma de aproximar o velho do 

novo. 

Belo Horizonte era a contradição que o país era. Pensada para fugir do ranço imperial sua 

construção em tempo recorde não deixou de esbarrar nas dificuldades de se chegar mercadorias 

e pessoas aquela região. A cidade foi projetada para abrigar o máximo de 200 mil habitantes 

com um projeto de uma cidade moderna que abrigasse um centro administrativo. Belo 

Horizonte em si não foi pensada para ser polo econômico, o fato da capital está na região abriria 

naturalmente uma nova dimensão econômica no plano de rearticulação de uma economia 

regional. 

As atividades econômicas, as estruturas produtivas, de comércio e serviços que a cidade 

abrigaria seriam aquelas necessárias ao atendimento das demandas por bens e serviços dos 

moradores da cidade não estando previsto o desdobramento destas atividades, a transformação 

da cidade em polo econômico regional ou nacional. No essencial, os planejadores da cidade 

entendiam que a simples presença da capital do estado em região central do território induziria 



                                                                                                                                                                          
tanto uma reconfiguração espacial das atividades econômicas, da infraestrutura viária, de 

transportes e comunicações, de movimentos migratórios, que redefiniriam a ocupação do espaço 

mineiro por meio de efetivo processo de integração e rearticulação regional. (PAULA e 

MONTE-MÓR 2004 p. 12) 

 Dessa forma o estado e a política planejavam para Belo Horizonte assumir o papel de 

rearticulador da economia mineira. Aqueles que tem contanto com a obra naveana podem 

perceber esses aspectos, mas também podem perceber que a cidade vai muito além de mero 

projeto governamental. Para endossar esse processo vamos entrar a princípio um pouco mais em 

dados sobre essa cidade na década de vinte.  

 As possibilidades que a nova cidade traz faz que seu crescimento seja de forma rápida e 

acelerada. Logo seus habitantes superam e muito sua perspectiva, como também sua condição 

de cidade como polo econômico, mantendo-se é claro ainda sua essência administrativa, como 

sede do governo. Sua população abre os anos vinte com 56.914  habitantes, chegando a meados 

da mesma década a 81.396 habitantes. Esse aumento populacional não é gratuito, se deve a 

expansão relativa da economia belorizontina.  

 Ainda na década de vinte além dos modernistas que agitaram a cidade, entre eles Pedro 

da Silva Nava, também foi um momento de reformas. Minas iniciou as reformas educacionais 

como bem lembrou Paula e Monte-Mór em a “Formação Histórica: três momentos da história 

de Belo Horizonte” (2004), no ensino primário e normal, como também os primeiros projetos da 

Escola Nova no Brasil. Essa cidade nasce de um ideal e se modela em sua história. Ela inova no 

campo da cultura e da arquitetura, uma cidade que se enxergar com ponte e ruptura é a cidade 

que vamos analisar. É essa a cidade de Pedro Nava. Pós anos 40, com o governo de Juscelino 

Kubitschek, é que Belo Horizonte passa a assumir seu caráter desenvolvimentista. JK reinventa 

a cidade sem negar-lhe seu passado. 

 Nascido em Juiz de Fora, morador da cidade do Rio de Janeiro, Pedro Nava acompanha 

as mudanças em Belo Horizonte e também no Brasil sitiado na cidade de Belo Horizonte. Vê a 

política, a economia, a cultura e principalmente o dia a dia da cidade em suas memórias. Isso 

nos possibilita enxergar tais mudanças na esfera político-cultural local e nacional através de seu 

olhar. Suas memórias são um emaranhado de sensações e percepções desse espaço chamado 

Belo Horizonte. 

 Sua memória não tem especificamente relatos sobre a construção da cidade, mas tem 

grande riqueza de detalhes sobre como os acontecimentos se sucedem e interferem diretamente 

nos sujeitos da história. Nosso objeto e a memória 4 Beira-Mar (1978) em que Nava rememora 

a sua cidade nos anos que nós entendemos como de grande relevância na perspectiva histórica 

do Brasil. No século XX os anos 20 foram marcados por uma ruptura na política coronelista, 



                                                                                                                                                                          
por manifestações sindicais em Minas e em todo o Brasil, manifestações culturais, sobretudo o 

movimento modernista. É esse o cenário descrito e vivenciado por Nava. 

 Ali em Belo Horizonte no grande Bar do Ponto , Nava observava a cidade e captava 

suas amaras ao passado e suas novas nuanças no presente. Nas referências do memorialista a 

capital mineira é muito mais que uma vida universitária. Para ele o Bar do Ponto não era apenas 

um simples bar, um ponto de encontro dos moços e moças belorizontinos, era sim todo um 

complexo que abrigava várias ruas e nessas ruas acontecias várias histórias. Em Nava o Bar do 

Ponto é uma referência. 

O Bar o Ponto é um vasto hexágono irregular que tive várias vezes a honra de atravessar, no 

tempo em que se o fazia flanando, conversando, sem esperar o pare! E o siga! Da luz vermelha, 

da verde, das mangas brancas dos guardas e do trilode de seu apito. (NAVA 1978 p. 4) 

 Nessa referência o memorialista  descreve a passagem de um tempo pacato e de 

vivencia boêmia em contraste com um tempo acelerado e conturbado que chega com o advento 

da modernidade. Naquele momento para o autor das memórias o “Grande Bar do Ponto” como 

ele se referenciou era toda aquela região onde ficava a Avenida Afonso Pena, a esquina da 

Goiás, Goitacases, Tupis, Espírito Santo e a Rua dos Tamoios, além de desembocar no viaduto 

Santa Tereza . Dentro desse perìmetro para Nava tudo era o “Grande Bar do Ponto”. Aqui 

podemos observar a cidade do sonho progressista e a cidade das centelhas modernistas. 

  

O Grande Bar do Ponto 1920 – disponível in: 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/signum/article/view/4472 

 Aqui para exemplificar o choque entre o velho e o novo vamos nos apropriar do 

Viaduto Santa Tereza. Pois sua construção foi idealizada para aproximar os bairros antigos e 

tradicionais da cidade – que antes até foi tentado sua retirada da cidade – com o novo centro da 

cidade. A verdadeira ponte entre o velho e o novo, o moderno e o tradicional. Seus arcos 

representava a mais genuína arte europeia no Brasil, era a fase da Belle Époque. 

 Belo Horizonte ficou marcada sobretudo por vários estilos arquitetônicos. Até os anos 

20 era bem eclética, especialmente, porque a nova capital ainda se embrenhava em aspectos de 

um ideal de ordem bastante típico do império, por vezes, porque não dizer um estilo barroco. 

Nos anos 30 o Art D‟ecor e o cubismo fazem uma certa transição para o modernismo dos anos 

40 que se acentuam com o governo de JK e as obras de Oscar Niemayer. Belo Horizonte ainda 

era meio cosmopolita, meio interior. Seu ritmo de capital ainda tinha que conviver com um 

passo lento que ficou para traz. 

 O Viaduto Santa Tereza ligava os bairros de Floresta e Santa Tereza ao centro como nos 

narra Pedro Nava é um exemplo desses ritmos. 



                                                                                                                                                                          
Essa construção de cimento armado comporta um grande vão e sua estrutura é levantada por 

enormes arcos de concreto e tem largura de cerca de metro. Sua altura é vertiginosa. Pois era 

esse caminho escolhido pelo poeta de minha geração quando ia tarde para sua casa, na Floresta. 

(NAVA 1978 p. 6) 

 Neste trecho de Beira-Mar (1978) Nava descreve a estrutura física do novo viaduto que 

serviria até de monumento de uma nova arquitetura moderna. Sua grandiosidade e beleza a 

serviço da organização da cidade. Abaixo segue a imagem do Viaduto que tanto representa a 

chegada do novo e a manutenção do tradicional na nova capital do estado de Minas Gerais. O 

símbolo do progresso que a capital teria trazido a região. 

  

Ponte sob o Viaduto Santa Tereza – imagem da década de 20. Disponível in: 

bhnostalgia.blogsoot.com 

 

 Nas memórias de Pedro Nava tem-se muito mais que apenas descrição de coisas, 

pessoas ou fatos. Seus textos nos guarda a representação de uma construção social, política e 

cultural vigentes nos primeiros anos de nossa república. Para além da questão arquitetônica 

vários outros assuntos podem ainda serem discutidos tendo as memórias como fonte. Belo 

Horizonte como representação do Brasil nos implica a influência do estado nos tempos do 

coronelismo num ritmo de vida em transição para a nova vida republicana das grandes cidades. 

 O projeto de criar um Brasil republicano que não deixasse as antigas autoridades órfãs 

de poder se traduz num país em choque constante entre o velho e o novo. A obra memorialística 

naveana, intencionalmente ou não, isso não importa, representa uma sensação de modernidade 

sobre os olhos das oligarquias. O Brasil que se cria é o Brasil narrado por Nava. 
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1 

Aluno do PPGH-FH UFG, o presente texto é um fragmento de uma pesquisa maior sobre história e 
cidade para o curso de Mestrado em História pela Universidade Federal de Goiás. 
2 

Por execução do: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO REGIONAL – 

CEDEPLAR FACE/UFMG, Belo Horizonte, 20 de julho de 2004. “O BH Século XXI” tem a proposta do 

estudo é um esforço de repensar a cidade de Belo Horizonte – enquanto experiência histórica e 

possibilidade futura de desenvolvimento urbano - tendo como perspectiva a aglomeração metropolitana 

centralizada pelo município de Belo Horizonte. 

Tendo como coordenação geral: Mauro Borges Lemos, Clélio Campolina Diniz, José Alberto Magno de 

Carvalho e Fabiana Santos. 

Arquivos: Relatório Síntese – Mauro Borges Lemos. 

O material está organizado por módulos, sendo que cada um aborda um aspecto diferente da trajetória da 

cidade de Belo Horizonte. Como por exemplo: Módulo 1: Formação Histórica: três momentos da história 

de Belo Horizonte. Organizado por: João Antônio de Paula e Roberto L. M. Monte-Mór; Módulo 2: A 

Questão Intra-Urbana... dando um total de 11 módulos. 

O material está disponível em: 

http://web.cedeplar.ufmg.br/cedeplar/site/index.php?option=com_content&view=article&id=347&catid=

189&Itemid=369 
3 
Dados fornecidos pela Prefeitura de Belo Horizonte no portalpbh. 

4 
Bar localizado entre a Rua da Bahia e a Avenida Afonso Pena se torna ponto de encontro da juventude 

de Belo Horizonte na década de 20. 
5 

É importante salientar que o momento da lembrança não é o mesmo momento lembrado. Isso faz que 

algumas referenciasse do memorialista seja do presente da lembrança. 
6
  Teve como responsável o engenheiro Emilio Baumgart, um expoente entre os profissionais das 

estruturas de concreto armado no Brasil, que atuou junto ao grupo modernista carioca. O arco parabólico, 

a parte mais importante e difícil do projeto, consumiu 700 metros cúbicos de concreto. 
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HISTÓRICO FIDUCIÁRIO NA IDENTIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO 

QUILOMBOLA DO RIO DAS RÃS  

João Marques da Silva* 

Resumo: O presente artigo tem por finalidade discutir o processo histórico que 

culminou na delimitação do território do Quilombo Rio das Rãs, no âmbito do artigo 68 

do ADCT. As experiências de enfrentamento, tanto com a família Teixeira, que se 

apropriou das terras do quilombo, quanto com os empresários Celso e Kátia Bonfim, 

despertaram na população quilombola a necessidade de exteriorizarem suas identidades 

de grupo, com intuito em lhes assegurar a permanência na terra. 

Palavras-chave: Estrutura Fundiária, Território, Quilombo, Artigo 68   

Apresentação 

A Região do Vale do São Francisco, principalmente a que se situa a margem 

direita do “Velho Chico” e a margem direita do Rio das Rãs, é onde se localiza a 

Associação Rural e Agropastoril Quilombola do Rio das Rãs. Essa comunidade hoje 

conhecida como Quilombo do Rio das Rãs se tornou palco de uma das lutas mais 

importantes do país envolvendo os seus moradores e grileiros. Após anos de conflitos, 

combates armados e outras adversidades com latifundiários da família Teixeira e o casal 

Bonfim, a comunidade inicia como agregada daqueles em seguida, em nome da 

permanência nas terras se torna posseira dos empresários Bomfins. Passa a articular 

com entidades e sindicatos ligados a defesa de pequenos camponeses em seguida, altera 

o campo de luta ao tomar conhecimento dos direitos imputados na Constituição Federal, 

passando a reivindicar o direito a terra de acordo no a Artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Para tanto foi necessário que a 

população buscasse na memória coletiva elementos que pudesse comprovar a presença 

dos seus ancestrais na região.  Se tornando o primeiro grupo a ter regulamentado, após 

1850, o direito as terras há bastante tempo ocupada, ao mesmo tempo em que é 

reconhecido como Remanescentes dos antigos Quilombos. 

Estrutura Fundiária do Quilombo do Rio das Rãs 

Os quilombos no Brasil são repletos de histórias que se aproximam quanto 

ao processo de resistência e luta em prol da liberdade e se diferenciam enquanto unidade 

como modelo de organização adaptativo as condições socioeconômicas das regiões 

onde se encontram. A região do Vale do Rio São Francisco angulando sua margem 



                                                                                                                                                                          

direita com o Rio das Rãs é onde se localiza os povoados que deram origem ao 

Quilombo do Rio das Rãs. Essa região durante o Brasil colônia, foi por muito tempo a 

divisão natural entre a Capitania Hereditária da Bahia e de Pernambuco (Souza, 1994. 

p.12). O Rio São Francisco é conhecido historicamente como Rio de Integração 

Nacional, devido a sua importância econômica na expansão bandeirante e, 

consequentemente, na formação territorial do Brasil. Para os nativos Cariris que 

habitavam a região, na margem direita, antes da presença negra no vale, o nome desse 

rio é Opará, que significa rio que vai dar no mar. Outra nomenclatura identificada para o 

São Francisco é Rio dos Currais, por ter servido de trilha para o transporte e criação de 

gado na época colonial, além dessa temos ainda a mais difundida, Velho Chico, como é 

carinhosamente chamado pelos ribeirinhos.  

Como seus principais afluentes encontram-se no cerrado. Sua região 

hidrográfica atinge 521 municípios distribuídos entre os estados de Minas Gerais, 

Bahia, Goiás, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Distrito Federal. Sendo componente 

importantíssimo para o domínio do Cerrado, compondo o Trópico Subúmido. Mesmo 

assim, para a historiografia oficial, a região do Médio São Francisco e a sua população 

ribeirinha, continua sem história.  

Na margem direita do Velho Chico, dentre vários rios que formam a Bacia 

do São Francisco, destaca-se o Rio das Rãs que nomeia o quilombo e sua nascente 

localiza-se na Serra de Monte Alto. O padre José Evangelista de Souza diz que esse rio 

Passou a ser o limite natural do município de Bom Jesus da Lapa e o 

de Carinhanha. Finalmente, com a emancipação do distrito de 

Malhada, em 1961, o referido rio ficou sendo o limite natural, entre os 

municípios de Bom Jesus da Lapa e Malhada, situação que vigora até 

os dias de hoje (SOUZA. 1993. p.09) 

O Rio das Rãs e o São Francisco formam uma bifurcação extremamente 

fértil onde as populações ribeirinhas, após as grandes cheias, aproveitavam o humos 

depositado pelas águas dos rios para o plantio desde época pretéritas.  

O referido padre, mestre em história e um dos principais especialistas sobre 

a ocupação latifundiária do vale do São Francisco, em seu livro documentário intitulado 

Comunidades Rurais Negras Rio das Rãs, sobre o modelo de organização dos negros do 

Rio das Rãs, diz que “lá podiam cultivar alguma ilha, pescar, comercializar nas barcas e 

nos vapores” (SOUZA. 1993. p. 08). E ainda que essa região “era uma terra de 

lavradores” (idem). Essa população quilombola ainda é de origem desconhecida, na 

opinião de Carvalho, a estrutura fundiária e sucessória de domínio são bastante confusas 



                                                                                                                                                                          

quanto a nomes e por vezes apresentam dados contraditórios, porém, segundo estudos 

técnicos, dentre eles o laudo antropológico coordenado por José Jorge de Carvalho, o 

território tem sua origem ligada ao morgado¹ da Casa da Torre e da Casa da Ponte. 

Corroborando com José Jorge de Carvalho o padre José Evangelista de 

Souza, em Coronéis no Médio São Francisco - Fatos e Histórias, descreve o conflito 

armado na década de oitenta na região quilombola do Rio das Rãs, informando o tempo 

e o modo de ocupação da região 

A princípio toda Capitania hereditária da Bahia estava nas mãos de 

duas famìlias. A famìlia Garcia d‟Ávila estendeu seus domìnios em 

direção ao Nordeste, atingindo o Piauí, Sergipe, Alagoas, Paraíba, 

povoou todo o sertão com currais de gado, transformando o gado e o 

couro do gado no símbolo de uma cultura, a civilização do couro.  

O Nordeste abastecia os mineiros com cereais e carne de gado. Foi um 

dos motivos que levou Manuel Nunes Vianna a liderar a Guerra dos 

Emboabas contra os paulistas nas minas de ouro. No começo, era só o 

morgado dos Garcia d‟Ávila e ficava situado no litoral baiano com o 

nome de “Casa da Torre”. Eles nem se deram conta de que no sertão 

já havia surgido um concorrente poderoso. Quando descobriram a 

Casa da Ponte, tão forte já estava, que preferiram uma convivência 

pacifica, partilhada, a um conflito belicioso. É o que conta o 

historiador Pedro Calmon (SOUZA. 2007. p.121-122).  

 Conforme a citação acima, o começo da ocupação desse vasto território 

estava sobre os domínios de duas importantes famìlias: os d‟Ávilas com o nome de 

Casa da Torre e o de Casa da Ponte comandada pelos Guedes de Brito. Esta família 

latifundiária era chefiada por Antônio Guedes de Brito e aquela por Garcia Dias 

d‟Ávila. Ainda segundo a mesma citação de Pedro Calmon eles preferiram uma 

convivência pacífica a um conflito belicioso. Com a divisão desse imenso território, o 

padre José Evangelista de Souza, aponta que “o poderio dos Guedes de Brito é avaliado, 

em 1806, como superior a receita de toda a capitania da Bahia (Souza. 1994. p. 16).  

Ainda afirma o padre que parte desse latifúndio “em 1832, a viúva, 

Condessa da Ponte, concedeu procuração para liquidá-lo [...] incluía-se a Fazenda 

Batalha, cujo limite natural era o Rio das Rãs”. (Souza. Idem). Foram vendidas, a 

mando da Condessa Dona Maria Constância de Saldanha Oliveira e Souza “as fazendas 

da Volta de Baixo, distante quatro léguas da cidade da Lapa, e a fazenda Batalha, onde 

esta localizada as terras das comunidades do Rio das Rãs” (SOUZA. 1994. p. 18) 

Da mesma forma apresentamos abaixo um relato de José Jorge de Carvalho, 

sobre a penetração como rota de abastecimento Sul-Nordeste entre os séculos XVI-

XVII com presença de rebanhos de gado na região do Vale do São Francisco, onde 



                                                                                                                                                                          

atesta em suas pesquisas que a atividade econômica predominante há bastante tempo na 

região é a pecuária.  

Rapidamente o Vale do São Francisco viu-se transformado em área de 

colonização, baseado na criação extensiva de gado, atividade que, 

muito antes de subordinar-se às condições físicas regionais, 

articulava-se aos objetivos coloniais canavieiros nas áreas litorâneas 

(CARVALHO. 1993. p. 86-86). 

Como expresso, essa primeira rota de integração comercial, provavelmente, 

com a descoberta do ouro de Goiás e Mato Grosso, em fins do século XVIII e a 

mudança da capital no inicio do XIX, passou por uma grande alteração econômica 

caindo no esquecimento e tornando-se uma região isolada do resto do Brasil. Referindo 

aos latifúndios no São Francisco e a mudança do foco econômico para o Sul, Wilson 

Lins nos relata que 

Não é de hoje a decadência do latifúndio no São Francisco. Já em 

1832, a Condessa da Ponte, residente no Rio, dava procuração ao Sr. 

Francisco Antônio Malheiros para vender suas propriedades vizinhas à 

cidade da Lapa (LINS, 1983. p. 31). 

A fim de justificar suas observações o mesmo autor indica como referencia 

o Cartório dos Feitos Civis de Pilão Arcado e acrescenta: “uma mesma fazenda 

sesmeira da Casa da Torre, já em 1830, aparece retalhada entre aproximadamente mil 

condôminos” (LINS. 1983. p.31). Para Valdélio Santos Silva a estrutura fundiária dessa 

imensa região estava sobre 

O domínio particular das terras da Fazenda RIO DAS RÃS [o qual] 

remonta, em cadeia sucessória e ininterrupta, ao século XVII, vez que, 

como se infere da escritura pública lavrada em 8 de abril de 1808, 

João da Saldanha da Gama de Mello Torres Guedes de Brito e sua 

mulher, D. Maria Constança de Saldanha Oliveira e Souza, através de 

procurador, venderam-nas, justamente com as terras da Fazenda 

Parateca, a Antonio Pereira Pinto, com limites precisos ... (grifos 

meus) (SILVA, 1998. p. 24). 

  Conclui Silva no mesmo documento sucessório que 

Em 1813, também através de “escritura pública”, Antonio Pereira 

Pinto teria vendido a referida fazenda ao capitão Anacleto Teixeira 

Araújo. Com a morte deste, seu filho, major Francisco Teixeira de 

Araújo, recebe como herança 1/8 da fazenda (SILVA, 1998. p.24). 

E para finalizamos o ciclo desse domínio sucessório nesta região não 

poderíamos deixar de citar o Educador Anísio Teixeira, um dos filhos do coronel 

Deocleciano Pires Teixeira, principal personagem no modelo de ocupação 

contemporânea do território do Rio das Rãs. Assim nos diz o referido educador em 

Pequena Introdução a Filosofia da Educação 

Desposando Constança Teixeira de Araújo, filha do capitão Anacleto  



                                                                                                                                                                          
Teixeira de Araújo que, em 1821, oficiou como delegado de polícia 

em Caetité [...] desse matrimônio nasceram dez filhos, dentre eles as 

três irmãs, Mariana, Maria Rita e Ana com quem viria a contrair 

núpcias o dr. Deocleciano. E ainda dois irmãos de destacada projeção 

no Estado e no país, Joaquim Antônio de Souza Spínola e Aristides de 

Souza Spínola
2
. (TEIXEIRA, p. 27) 

De acordo com a citação Constança Teixeira e Anacleto tiveram, entre os 

filhos, três mulheres que contraíram matrimônio com Deocleciano Teixeira. Depois 

dessas uniões Deocleciano tornou-se o maior latifundiário do Médio São Francisco. 

Citamos, mais uma vez, o referido educador em uma possível descrição que justifique a 

originária ocupação pecuarista da região     

Quem primeiro a povoou foram fazendeiros de gado das margens do 

São Francisco, atraídos pela temperatura e pelos lacrimais 

permanentes de água potável do alto da serra.  Procede assim da 

geografia o contraste essencial entre a cidade e a região circunvizinha.  

Esta singulariza-se pelos cerrados escassamente produtivos, aqui e 

além capões de mato espalhados em sítios úmidos, do norte de Minas 

à Chapada Diamantina.  Pelo lado oeste, descendo a serrania, o vale 

do São Francisco marcado, di-lo Nelson Spínola Teixeira neste traço 

vigoroso de conhecedor da região, "pela inclemência do sol, o 

mormaço e a solina dos grandes silêncios do meio-dia, quando 

pássaros e animais emudecem na sonolência das sestas imperiosas" 

(TEIXEIRA. ? p. 09). 

O referido educador, além de descrever a beleza geográfica sanfranciscana 

juntamente com a importância econômica dessa região, ainda nos fornece outro dado 

importantìssimo referente a feição dos coronéis da região que ele chama de “chefes de 

Caetité”. Assim nos depõem Anìsio    

Na antiga feição das chefias sertanejas, a estabilidade da posição 

econômica assentada na posse da terra constituía a primeira fonte de 

prestígio.  Examinem-se os chefes de Caetité.  Os Rodrigues Lima 

possuíam fazendas nos Baixios de Monte Alto, os Tanajuras em 

Guanambi e em Paratinga às margens do São Francisco e em Formoso 

do outro lado do grande rio, Monsenhor Bastos em Parateca e o dr.  

Deocleciano três ou quatro no São Francisco.  Donos de latifúndios a 

60 até 150 quilômetros da cidade, largas extensões de terras 

destinadas à criação de gado solto, os fazendeiros controlavam e 

manipulavam o poder político na região (TEIXEIRA. ? p. 24). 

Deocleciano aproveitando do prestigio e do poder que a região lhe oferecera 

tornou-se deputado provincial de 1888 a 1889, candidatara-se à legislatura seguinte 

quando se proclamou a república. Consolidando sua liderança, presidiu o Conselho 

Municipal e, na legislatura de 1893 a 98, figurou entre os senadores estaduais, mandato 

que se renova para a seguinte de 1899 a 1904. Às sessões de 1901 a 1902 não 

compareceu e renunciou em 1903. 



                                                                                                                                                                          

Anísio Teixeira ao falar do pai, Deocleciano Pires Teixeira, afirma a citação 

anterior, dizendo que, o pai, teria se casado com três irmãs da família Spínola, uma 

delas a sua mãe, Ana de Souza Spínola de Anísio.  

Ao chegar à região quilombola do Rio das Rãs Deocleciano utilizou de uma 

lógica de ocupação e apropriação que se tornara comum após 1850, ou seja, invadir 

terras distantes onde houvesse presença humana inerme e torná-los moradores ilegais ou 

posseiros das áreas vinculadas ao antigo sistema das sesmarias. Para conquistava a 

amizade de muitos moradores da região do Rio das Rãs o coronel concedia favores aos 

morados do território, tais como plantar, no entanto era necessário cuidar do rebanho e 

deixá-lo informado dos acontecimentos dentro da suposta fazenda. 

Antes de Deocleciano Pires Teixeira chegar à região a memória coletiva
3
 

registra outro momento de adversidade, como um processo ou tentativa de re-

escravização pelos marotos.  

 

Formação do Território Quilombola do Rio das Rãs 

Os Marotos estão presentes na história do Brasil como grupo de origem 

luso-brasileiro contrário, em 1822, ao movimento de independência. José Jorge de 

Carvalho corrobora com o senhor Chico de Helena ao dizer que  

É na primeira metade do século XIX que o vale do São Francisco vê-

se envolvido em conflitos locais que opunham os interesses dos 

portugueses e nacionais ... A resistência de portugueses à 

independência da colônia tem uma larga referencia na historiografia 

oficial. Com respeito ao vale, ela se especifica em um movimento 

conhecido na região como Guerra Mata-Maroto (CARVALHO. 1993. 

p. 132).  

Sobre a presença dos marotos na região, Carvalho ouviu do senhor 

Tiburtino Nunes de Souza que  

“Dos maroto eu sei contar, a história dos marotos, já contada dos 

velhos. Que os marotos, era os donos daqui...antão, quando eles 

chegou, eles corria com aquelas pessoas mais fracas. Elas iam 

correndo com aquelas pessoas. (os negros) já estavam aqui...aí ia 

correndo com eles(...). Eles, com medo de apanhar, foi desacupando e 

acupando. Isso aqui é um lugarzão(...) (CARVALHO. 1995. p.138-

139).  

A partir do depoimento do senhor Tiburtino podemos apontar, dentre vários, 

dois caminhos. Um que os negros já moravam livremente na região e o outro que nem 

todos os moradores aceitaram ser (re) escravizados, pois foram “desacupando” o lugar 

com medo de apanhar. 



                                                                                                                                                                          

Antes dos Marotos, os ancestrais dos atuais moradores de onde hoje é o 

quilombo do Rio das Rãs, vivenciavam a tranqüila da tradição consuetudinária na 

localidade conhecida como Mucambo do Pau Preto. Segundo Jose Evangelista de 

Souza, “Pau Preto era a sede do Mucambo onde os negros viviam mucambados” 

(SOUZA. 1993. p. 55). Além dessas localidades havia também Aribá, Capão do Cedro, 

Barreiro dentre outras. Lá “os pretos antes comiam, na época da seca, mel de abelha, 

tatu, caititu e viviam com onça”, como nos relatou o senhor Chico de Helana.  

Provavelmente nesta localidade, segundo Carvalho, é onde se encontra o 

mito fundador do quilombo. Relatou-nos uma das moradoras da Brasileira, Dona 

Matilde, popularmente chamada Matildinha, que “muitos dos mais jovens não 

conhecem ou ainda não foram no Mucambo e que os marotos alteraram o nome do 

mucambo para Fazenda Retiro”. Isso para Carvalho é uma forma de “apagar os marcos 

da ocupação tradicional” (1995. p. 149). A Fazenda Retiro, segundo alguns moradores 

mais velhos, foi abandonada com todo mobiliário após a Independência do Brasil, 

possivelmente em 1835.  

Por ser uma região de difícil acesso, os ancestrais da população quilombola 

desciam em época de cheia para as margens dos rios São Francisco e das Rãs e 

aproveitavam as áreas alagadiças para o plantio no lameiro. Esse ciclo produtivo e 

organizacional só se alterou, segundo Carvalho, com a construção de “represas ao 

longo” do grande rio, a partir da década de 1950, levando os moradores a se tornarem 

ribeirinhos. A primeira a ser construída foi a de Três Marias. Porém, o INCRA 

transferiu os atingidos pela barragem de Sobradinho para o Projeto Serra do Ramalho, 

vizinho ao quilombo do Rio das Rãs, na margem esquerda do São Francisco. É nessa 

confluência que propomos analisar como essa população ribeirinha agregou elementos 

que pudessem da formação a sua identidade quilombola em defesa da territorialidade. 

Construção da Identidade Comunitária Quilombola do Rio das Rãs  

A Fazenda Rio das Rãs, como é conhecida, (Carvalho, 1993. p. 06 laudo) 

está localizado no Oeste da Bahia, há setenta quilômetros de sua sede municipal, Bom 

Jesus da Lapa, na Bacia do Rio São Francisco margeando o lado direito deste rio e do 

que nomeia a comunidade. Esta fazenda, atualmente, Quilombo do Rio das Rãs, hoje 

com razão social Associação Agropastoril e Quilombola do Rio das Rãs é “formado 

pelas localidades da Brasileira, do Rio das Rãs, Aribá, Bom Retiro, Capão do Cedro, 

Enchu e Riacho Seco” (Carvalho. 1993. p. 74 laudo), juntamente com outras 



                                                                                                                                                                          

comunidades, ainda não reconhecidas, formam o território quilombola ocupando por 

uma população majoritariamente negra habitantes da margem dos rios São Francisco e 

das Rãs. Esse território tornou palco de uma das mais cruéis disputas no final do século 

XX entre fazendeiros latifundiários, grileiros e descendentes de ex-escravos que 

habitavam o Vale do São Francisco desde o século XIX.  

Ao analisar os depoimentos dos habitantes, sobre o tempo de permanência, 

o modo de sobrevivência e documentos oficiais sobre a região, Carvalho, aponta que o 

primeiro movimento processual de expulsão no território do atual Quilombo do Rio das 

Rãs deu-se em 1972 quando Celso Teixeira, filho de Anísio Teixeira, proibiu a abertura 

de novas roças pelas famílias de camponeses que lá viviam (CARVALHO. 1995. P. 75-

76), ao vender essa área para Carlos Newton de Vasconcelos Bonfim e para a sua 

esposa Kátia das Graças Macedo Bonfim, proprietários do Grupo Bial-Bonfim Indústria 

Algodoeira LTDA, as agressões continuaram e agravaram-se com a proibição do acesso 

dos moradores aos roçados, provocando revoltas e levando os moradores a enfrentarem 

jagunços contratados pelos proprietários grileiros. Na narrativa da comunidade esse 

período é o ápice belicioso do conflito.  

Neste sentido, na década de 70 do século passado, com a integração da 

Bacia do Vale do São Francisco no plano desenvolvimentista nacional, iniciou-se a 

construção da estrada que ligava a cidade de Bom Jesus da Lapa ao Vale do Iuiú, 

principal pólo industrial da região. Ao mesmo tempo em que crescia a especulação 

imobiliária na área, diminuía o sossego dos habitantes as margens do Rio das Rãs.  Esta 

população ribeirinha, com essas adversidades, teve que construir a noção de quilombo, 

de acordo com o artigo 68
4
, para que adquirisse o direito a ser quilombo. Fato que será 

esclarecido mais a diante. 

Em 1989, a comunidade inicia um processo jurídico reivindicando o 

usucapião daquelas terras que ocupavam há mais de cem anos. No decurso da ação 

afastam-se do direito de posse reivindicado inicialmente. No decorrer durante os 

levantamentos necessários ao processo jurídico orientado pelas as instituições Católicas, 

pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom Jesus da Lapa e Ministério Publico, 

começou a consultar os relatos de vida dos moradores quanto ao tempo de ocupação do 

grupo na área de Rio das Rãs. E em 1993, conclui-se o laudo e a comunidade reivindica 

a aplicação descrita no texto constitucional de 1988 e em seu artigo 68, dos Atos das 



                                                                                                                                                                          

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), com a devida titulação das terras em 

nome dos quilombolas.  

Nas últimas décadas do século passado, o grupo é obrigado a resistir à 

desapropriação das terras, inicialmente aos descendentes de Deocleciano Teixeira, em 

seguida aos Bonfins, por fim, enfrentaram as questões judiciárias e partidárias em 

defesa da territorialidade centenária. Esse processo provocou nos habitantes um 

desdobramento da noção de comunidade ampliando os laços de parentesco que 

culminou na formação de uma nova identidade coletiva para o grupo, ou seja, uma 

identidade comunitária quilombola que expressasse o interesse dos moradores em 

defesa do seu território. Essa nova identidade acena-se nos domínios do território e do 

parentesco. A partir desta realidade os diversos membros dos povoados passaram a se 

identificar, externamente, como moradores da comunidade do Rio das Rãs, 

descendentes de ex-escravos e que, nessas condições, já nasceram livres nesse território 

ocupado há bastante tempo por seus ancestrais. A memória coletiva registra essa 

ocupação desde a época do Mucambo do Pau Preto. Com esse desdobramento, 

vinculado a resistência do grupo a sobrevivência e defesa da terra, foi necessário, para 

esses moradores ultrapassar as barreiras sociais, apreender os códigos culturais externos 

que favorecessem a defesa do território nos diversos encontros com políticos de 

diversos partidos, grupos e entidades de apoio ou em qualquer ambiente e circunstância 

hostil constituinte de alteridade.  

No município de Bom Jesus da Lapa, por exemplo, por mais que o delegado 

e os policiais fossem ligados aos empresários grileiros, e constantemente coagiam a 

população expulsando da área ocupada, adquiriram o apoio da Igreja Católica e do 

Sindicato dos trabalhadores Rurais de fundamental importância para as primeiras 

denúncias em jornais locais.  

Já na esfera Estadual, o então governador Antonio Carlos Magalhães e um 

gerente do Banco do Brasil, esse irmão do empresário invasor, facilitaram empréstimo 

com o Banco Nacional para o Desenvolvimento Social (BNDES) para investimentos na 

região conflituosa. Neste período, os moradores do quilombo, já haviam protocolado 

uma ação de reintegração de posse e acatada pelo Ministério Público, no entanto, 

desrespeitada pelo grileiro Celso Bonfim. Desta forma, tanto a CPT (Comissão Pastoral 

da Terra), quanto o MNU (Movimento Negro Unificado) e o Deputado federal Alcides 

Modesto do PT (Partido dos trabalhadores) além de denunciar o envolvimento do 



                                                                                                                                                                          

delegado, dos policias e do desrespeito de Carlos Bonfim ao descumprir o mandato de 

segurança e a insistência no processo de expulsão dos posseiros, também conduziram as 

denúncia a nível federal.  

Assim que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom Jesus da lapa 

denunciou em jornais do município a situação dos moradores do Rio das Rãs, a mesma 

denuncia, na capital do Estado, foi divulgada em jornais de grande circulação, o A 

Tarde foi um dos que diariamente noticiava o conflito dando maior visibilidade aos 

quilombolas.  

Com o auxilio do Deputado Alcides Modesto do Partido dos Trabalhadores, 

dos representantes do Movimento Negro e outros partidos políticos, além de integrantes 

da Comissão de Pastoral da Terra (CPT), vinculados a Igreja Católica a ação adquiriu 

proporções reivindicatória e reparatória.  

Ao prepara a defesa do grupo na Câmara Federal, o deputado Alcides 

Modesto tomara conhecimento do Artigo 68, sugerindo a aplicabilidade constitucional. 

Como o referido artigo ainda não era regulamentado, por tanto, foi necessário 

organizaram manifestações na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, com a finalidade 

de sensibilizar os senadores e outros tantos parlamentares e entidades civis. Como 

conseqüência das manifestações, o grupo, conseguiram uma audiência com o presidente 

da República, Fernando Henrique Cardoso, que prometeu cobrar da Fundação Cultural 

Palmares (FCP) mais agilidade no processo de reconhecimento do grupo como 

remanescente quilombola.  

Com esse arranjo propiciado pela etnogênese outras questões nesse processo 

emergem provocando outras reflexões para os quilombolas do Rio das Rãs, como nos 

diz Arruit  

Simultaneamente ao processo de descoberta dos direitos que aquelas 

fronteiras, sempre tão porosas e atravessada pela “mistura” e pelo 

“sincretismo”, mudam de consciência, que o arranjo polìtico interno 

às comunidades passa por transformações no sentido de uma maior 

formalização e que a relação com a memória e com as “tradições” 

também passa por profundas transformações (ARRUIT. 1997. p.27) 

O que antes era uma luta possessória se tornara uma defesa hereditária, não 

só para os negros do Rio das Rãs, mas para todo negro engajado, militante e que ainda 

esperava uma atitude reparatória por parte do governo Brasileiro. Com essa visibilidade 

a nível nacional, a comunidade passou a receber visitas de outros grupos que 

visualizaram e reforçaram as denúncias de abusos por parte dos donos da empresa Bial-



                                                                                                                                                                          

Bonfim, paralelo ou ao mesmo tempo em que o grupo vai fortalecendo os vínculos 

comunitários e, consequentemente, reforçando os laços com um passado, vivenciado 

como herdeiros e moradores, de um “antigo” quilombo. Desta forma, os direitos 

presentes no artigo 68 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórios (ADCT) 

da Constituição Cidadã deveriam ser respeitados e assim adquiriam o tìtulo de „dona‟ 

definitiva das terras há muito ocupada por seus ancestrais.  

O artigo supracitado ao normatizar o direito aos remanescentes ocuparem 

suas terras imemoriais coletivamente apropriadas provocou nos moradores do território 

do Rio das Rãs a necessidade de encontrar traços que comprovassem que os seus 

ancestrais já habitavam o território antes da chegada dos Marotos, no mucambo do Pau 

Preto. Esses vestígios seriam aqueles lampejos anteriores ao momento em quando o 

coronel Deocleciano chegou à região e os elementos agregadores que transformariam 

seus moradores em uma parentela e as diversas localidades no Quilombo do Rio das 

Rãs.   

 

Considerações finais 

A histórica do Quilombo do Rio das Rãs nos faz refletir quanto à situação 

atual dos afro-descendentes e as intensas lutas que os Quilombolas travaram, para que a 

aplicabilidade constitucional se faça presente, e ainda trava, no campo prático, desde as 

últimas décadas do século XX ao começo do XXI. Como exemplo desses embates 

temos os travados pelos moradores do Rio das Rãs com os descendentes do Coronel 

Deocleciano Teixeira, com os grileiros da família Bonfim, e ainda, os desafios que os 

negros brasileiros enfrentam impostos pela elite latifundiárias brasileiras. Essas 

adversidades contribuíram, no caso do Rio das Rãs, para que esses quilombolas 

ressignificassem, a partir do Mucambo do passado sua identidade de Quilombo no 

presente e colaborando, na atualidade, de forma decisiva no processo de 

reconhecimento para outros quilombos no Brasil, e assim, fazer valer a Constituição 

Cidadã e o artigo 68 dos ADCT.  

 

Notas 

________________ 

 

1 
O vínculo entre um pai e sua descendência no qual seus bens são transmitidos ao filho 

primogênito ou herdeiro, não podendo ser vendidos ou alienados. A idéia era garantir seu 



                                                                                                                                                                          
estatuto econômico-social inibindo o empobrecimento das famílias devido às sucessivas 

partilhas. 
 

2 
Aristides de Souza Spínola no antigo regime, além de presidir a província de Goiás foi 

deputado provincial e geral em três legislaturas (TEIXEIRA. ? p. 09) 

 
3
Segundo Halbwach para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta 

que estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha deixado de 

concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos de contato entre uma e outras 

para que a lembrança que nos fazem recordar venha a ser constituída sobre uma base comum. 

(HALBWACHS, 2006, p. 39) 
  

4
Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras 

é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. 

 

Referencia Bibliográfica 

ARRUTI. José Maurício Andion, A EMERGÊNCIA DOS 

“REMANESCENTES”: NOTAS PARA O DIÁLOGO ENTRE INDÍGENAS E 

QUILOMBOLAS. 1997. PDF. 

ALMEIDA, João Carlos Deschamps de & SOUZA, José Evangelista de, O 

MUCAMBO DO RIO DAS RÃS: Um modelo de Resistência Negra, Ed. Arte e 

Movimento, Brasília - DF, 1994. 

CARVALHO, José Jorge de. O quilombo do Rio das Rãs: história, tradição, lutas. 

Salvador. EDUFBA, 1995 

SILVA, Valdélio Santos.  Processo de Construção da Identidade Negra em Rio 

Rãs. Mestrado de Sociologia da UFBA (concluído). Grupo de Trabalho: Relações 

Raciais e Identidade Étnica. XXII AMPOCS - Caxambú - Minas Gerais, 27 a 31 de 

outubro de 1998.     

__________“Rio das Rãs à Luz da Noção de Quilombo”, in Revista Afro-Ásia nº 23, 

2000, Bahia. 

SOUZA, José Evangelista. O Mucambo do Rio das Rãs: um modelo de 

Resistência Negra. Bom Jesus da lapa, 1994. 

____________Comunidades rurais negras: Rio das Rãs-BA. Distrito Federal: 

Documentário. Distrito Federal: Arte e Movimento, 1994. 

____________Coronéis no Médio São Francisco- Fatos e Histórias. 2º Ed. 2007. 

TEIXEIRA, Anísio Spinola. Pequena Introdução a Filosofia da Educação. 

http://folhadovale.net/projeto-vale-do-iuiu-esta-incluido-no-programa-mais-

irrigacao.html acessado em 14 de dezembro de 2012 

http://folhadovale.net/projeto-vale-do-iuiu-esta-incluido-no-programa-mais-irrigacao.html
http://folhadovale.net/projeto-vale-do-iuiu-esta-incluido-no-programa-mais-irrigacao.html


                                                                                                                                                                          

 

 

FÉ SUBVERSIVA: 

Uma análise do conflito sócio-político da ideologia anabatista com as demais 

propostas da Reforma Protestante no Sacro-Império Romano-Germânico (1517-

1555). 
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Resumo: 

 

Este texto foi produzido para o VII Seminário de Pesquisa da UFG e da PUC-GO, 

evento realizado anualmente para debater os trabalhos de pesquisa dos pós-graduandos dessas 

duas instituições. Por isso, nosso principal objetivo foi apresentar a fase de conclusão da nossa 

tese, cujo objeto é o conflito sócio-político da ideologia anabatista com as demais propostas da 

Reforma Protestante, cujo recorte espaço-temporal aborda o período entre 1517 a 1555 no 

Sacro-Império Romano-Germânico. Apresentamos as nossas principais fontes sob a 

problematização do motivo causador dos conflitos entre os reformadores sob o questionamento 

do porquê de tais eventos. Há também no texto uma breve apresentação da relevância da nossa 

pesquisa e da inspiração teórica que tem no sociólogo francês Pierre Bourdiu a maior 

contribuição conceitual para nossa investigação. Por fim, ressaltamos, como motivação da nossa 

pesquisa, que nossa tese visa suprir uma atual lacuna ou insuficiência da historiografia sobre o 

tema em questão. 

 

 

Estudar a movimentação religiosa do século XVI é de suma importância para 

compreendermos a sociedade brasileira atual, principalmente na questão religiosa. Isto 

porque, sabemos que a História é a investigação do homem no tempo, cuja reflexão 

contemporânea elabora os questionamentos que o pesquisador faz para o passado. 

Some-se a isso o conceito de sentido e, então, entenderemos a proposta do historiador 

alemão Jorn Rüsen, o qual entende que o conhecimento histórico é justamente resultante 

do estímulo gerado por carências de orientação, daí a função orientadora dessa ciência. 

As pesquisas historiográficas, de fato, referem-se ao passado, mas, para Rüsen, o fazem 

no objetivo de constituir, a partir do passado, um sentido para o presente.  

Ora, sabemos que os cismas religiosos do século XVI europeu foram os 

causadores da divisão da Cristandade no Ocidente. Sabemos também que, atualmente, 

em nossa sociedade, os Cristianismos encontram-se divididos (e concorrendo entre si) 

nas mais diversas vertentes, cuja relação destas denominações contemporâneas com os 

cismas do Século XVI nem sempre é fácil de ser estabelecida, ainda que necessária. 



                                                                                                                                                                          

Utilizar, na atualidade, o nome de evangélico ou de protestante tem grande peso, pois 

significa criar certa identidade com o tema que esta tese investiga.  

Portanto, a presença protestante (ainda que se questione a insuficiência deste 

conceito para definir uniformemente os diversos cristianismos não-católicos atuais) tão 

relevante no Ocidente, e cada vez maior na sociedade brasileira, nos faz voltar os olhos 

para o século XVI, origem dessa diversidade, para que, como historiadores, por meio de 

nossa produção cultural, possamos desempenhar funções de orientação por meio desta 

pesquisa, e das pesquisas posteriores que esperamos provocar em nossa comunidade 

acadêmica. Afinal, para Rüsen, uma história será relevante caso seu objeto seja 

significativo à luz das configurações do presente. 

A história constitui sentido quando, a partir de uma situação presente, explicitam 

os processos que ligam o passado de um grupo (neste caso, a religião protestante) a seu 

futuro. Para Rüsen, ao rememorar o passado, a história reconstrói uma história para o 

presente. Qual, então, a relação dos protestantes contemporâneos com os protestantes do 

século XVI? No Brasil contemporâneo se percebe duas maneiras dos evangélicos se 

relacionarem com a herança europeia do início da modernidade: De um lado, as atuais 

denominações ditas históricas (luterana e presbiteriana principalmente) tendem a 

estabelecer uma relação imediata com a Reforma, como se nada houvesse ocorrido em 

500 anos de distância, enquanto que, no outro extremo, várias denominações 

(principalmente as pentecostais e neopentecostais) dizem basear-se nas verdades 

bíblicas (como se estas fossem extraídas sem a mediação do contexto cultural imediato) 

e vêm o século XVI com certa desconfiança, como um movimento pela metade na 

busca da purificação da verdadeira igreja, e as igrejas dita históricas como um 

“catolicismo disfarçado”.  

Mas, essa questão provocadora e reflexiva sobre a relação do protestantismo 

atual com a Reforma não quer dizer que faremos somente um trabalho sobre a tradição, 

que Rüsen denomina de setores da experiência atual que mantêm uma viva conexão 

com o passado (sabemos, de fato, que muitas práticas dos protestantismos atuais estão 

conectadas com pressupostos defendidos pelos reformadores), como também do que ele 

chama de “resìduos”, isto é, aqueles segmentos desprovidos de significado para o 

presente. Não faremos um trabalho sobre a tradição também porque Rüsen explica que 

essa modalidade aborda o passado como um “ontem eterno”, algo que ainda não passou 

(e que, portanto, não precisaria de uma explicação para sua conexão). Portanto, é a 



                                                                                                                                                                          

partir da historicização que os fatos relevantes identificados como tradição podem (e 

devem) ser estudados como passado.  

A relação de qualquer denominação cristã atual com a Reforma (seja esta 

relação de cordialidade ou de animosidade) jamais será imediata, mas sempre mediada 

pela herança cultural acumulada nestes cinco séculos. Neste sentido, a relevância da 

história como função orientadora deve partir do pressuposto de que se deve considerar 

que ser herdeiro (ou não) dos cismas religiosos da Cristandade no século XVI implica 

reconhecer o processo histórico. No entanto, como este reconhecimento se dará se não 

for pesquisado na academia? Aliás, basta um rápido levantamento nos bancos de dados 

das universidades, da Capes ou dos eventos pelo país para se ver o quão pobre de 

produção intelectual em língua portuguesa este tema tem sido vítima, talvez pelo medo 

dos pesquisadores em terem que lidar com fontes em alemão medieval ou latim 

eclesiástico. No entanto, como orientar uma sociedade tão religiosa, com um 

crescimento exponencial de diversos cristianismos não católicos, sem se pesquisar a 

Reforma Protestante?   

Como veremos ao longo da nossa pesquisa, o movimento anabatista teve início 

em Zurique, na Suíça, aos 21 de janeiro de 1525, como uma dissidência da Reforma 

Protestante. Daí em diante, esteve em constante conflito com as outras alas reformistas. 

O objeto da nossa tese, portanto, é justamente o conflito dos anabatistas com os demais 

reformadores do século XVI. No entanto, tentamos ir além do estado atual do tema da 

historiografia que exaustivamente já explorou as divergências teológicas
vii

. Partindo do 

pressuposto que o conflito também ocorreu por uma questão sócio-política, nossa tese 

investigará as diferenças ideológicas entre essas correntes. Dessa forma, no primeiro 

capítulo, faremos uma análise das origens sociais e a respectiva formação da ideologia 

anabatista. No segundo capítulo veremos a proposta ideológica anabatista de romper 

com o conceito de Cristandade e então separar a Igreja do Estado. No terceiro capítulo 

atentaremos para a questão ideológica do pacifismo, que levou os anabatistas a se 

recusarem a lutar contra o avanço turco, grande ameaça da época. No quarto e último 

capítulo, veremos como os anabatistas elaboraram uma ideologia pelo fim da 

propriedade privada e consequente comunhão de bens entre seus adeptos. 

Como afirmamos, o movimento anabatista surgiu em 1525 em Zurique sob a 

liderança de Conrad Grebel (1498-1526). Por isso, nossas primeiras fontes são as cartas 

que este escreveu para demais reformadores contemporâneos. Félix Manz (1498-1527) 



                                                                                                                                                                          

e George Blaurock (1491-1529) foram os dois principais companheiros de Grebel e, por 

isso, seus escritos também se tornaram fontes para nossa pesquisa
vii

. No entanto, 

existem três fontes que, por seu conteúdo mais extenso, pela capacidade de síntese e 

pela importância que receberam na época, são as mais importantes, que apresentamos a 

seguir. 

A primeira delas é chamada de Crônicas Hutteritas, ou, no original alemão, 

Chronik der Hutterischen Brüder. A Irmandade Hutterita era o nome da maior e mais 

importante comunidade anabatista do século XVI. Ela surgiu em torno de 1530, quando 

o anabatista ex-padre e professor Balthasar Hubmaier  (1485-1528) organizou uma 

comunidade de seguidores na região da Morávia. Depois de alguns problemas internos e 

considerável expansão numérica de adeptos, ela foi solidificada sob a influente e 

eficiente liderança do anabatista Jacó Hutter (1500-1536). Como resultado de sua 

liderança, em 1535 a comunidade de Auspitz recebeu o nome de comunidade dos 

irmãos hutteritas.  

De 1555 a 1595 essa comunidade prosperou tanto que eles chamaram a época de 

período dourado. Aumentaram numericamente chegando a 30.000 membros. Foi 

também um período de vigorosa produção literária. Braitmichel (?-1573) iniciou então 

as Crônicas dos irmãos Hutteritas, que seus sucessores terminaram em 1665. Eles eram 

cuidadosos em guardar registros, inclusive cartas da e para a comunidade. No período 

de ouro, escreveram muita coisa, inclusive regras que regulamentavam a vida social 

entre eles, inclusive sobre medicação. Essas crônicas estão disponíveis na íntegra numa 

edição em inglês
vii

 de dois volumes, sendo que cada um deles tem 900 páginas 

digitadas.  

A segunda principal fonte para nosso estudo é conhecido como Espelho dos 

Mártires. Este documento foi escrito em holandês em 1559 pelo anabatista Thieleman J. 

van Braght (1625-1664). O livro, cuja edição em inglês contempla mais de 1.000 

páginas, é ilustrado com 104 gravuras de cobre e centenas de relatos do período. Ele foi 

originalmente escrito em holandês e traduzido para o inglês por Joseph F. Sohm em 

1938, versão que consultamos para nossa tese. 

E a terceira é a Confissão de Schleitheim, do original alemão Schleitheimer 

Artikel. Em 24 de fevereiro de 1527, sob a liderança do anabatista Michael Sattler 

(1495-1527), os anabatistas publicaram 7 artigos que ficaram conhecidos como o 

principal documento sistematizador de suas doutrinas, e se tornou importante fonte para 



                                                                                                                                                                          

nosso estudo. O manuscrito original deste documento está preservado no museu da 

cidade de Schleithem, que o disponibiliza escaneado na íntegra em seu sítio eletrônico. 

Ele também está disponível na íntegra em inglês na coleção Classics of Radical 

Reformation, que disponibiliza no volume 1, The Legacy of Michael Sattler, todos os 

documentos relativos a este anabatista. 

Além dessas três principais obras, e os escritos dos fundadores Grebel, Manz e 

Blaurock, analisamos outros documentos de outros anabatistas. Todos estes nomes e 

documentos são pormenorizados ao longo da nossa pesquisa. Considerando que nosso 

objeto é o conflito entre os anabatistas e as demais correntes reformadoras, consultamos 

as fontes dos oponentes nos respectivos temas em debate. Assim, por exemplo, se um 

documento anabatista apresentou um conflito ideológico com os luteranos, 

investigamos, do lado luterano, os documentos que elucidam aquele respectivo ponto. 

Em todos os momentos ao longo da tese, então, citamos e apresentamos estes 

documentos.  

Do ponto de vista da inspiração teórica, buscamos nos orientar através dos 

conceitos do sociólogo francês Pierre Bourdieu, o qual contribui consideravelmente 

para um trabalho de História das Religiões através da proposta de vários conceitos 

fundamentais, entre eles, o conceito de campo religioso e o conceito de capital 

religioso. Ele cunhou tais conceitos por meio de um diálogo entre os fundadores da 

sociologia, inclusive da sociologia da religião, que, sabe-se, ampara-se na trindade 

Marx, Weber e Durkheim, propondo integrar em um sistema coerente as contribuições 

das diferentes teorias parciais e mutuamente exclusivas. Assim, Bourdieu pretende 

situar-se num ponto de onde seja possível perceber, ao mesmo tempo, o que pode e o 

que não pode ser percebido a partir de cada um dos pontos de vista dos três supracitados 

autores.  

Dessa forma, depois de analisar as propostas teóricas de Durkheim e Weber, 

Bourdieu conclui que existe uma correspondência entre as estruturas sociais e as 

estruturas religiosas. Isso significa, para ele, que a religião contribui para a imposição 

dissimulada dos princípios de estruturação do mundo social na medida em que impõe 

um sistema de práticas e de representações cuja estrutura objetivamente fundada em um 

princípio de divisão política, apresenta-se como a estrutura natural-sobrenatural do 

cosmos.  



                                                                                                                                                                          

Ora, se, como afirmamos, o conflito entre os anabatistas e os demais reformadores 

sempre foi estudado na perspectiva das suas práticas e representações teológicas, 

principalmente quanto à teologia do batismo e da celebração da eucaristia, nossa tese 

procura contribuir com a historiografia ao tentar compreender o conflito entre eles na 

perspectiva da teoria de Bourdieu acima apresentada. Percebemos, então, que o conflito 

que envolvia os anabatistas no século XVI não se resume exclusivamente às diferenças 

das práticas e representações teológicas, como também porque cada um dos 

movimentos criou um sistema simbólico estruturante da divisão política da época. 

Dessa forma, o desencontro entre as alas reformadoras ocorreu por causa desse conflito 

político-ideológico e não só por divergências teológicas. Acreditamos, depois de 

realizado o estado da arte, que estudar o conflito entre os anabatistas e os demais 

reformadores do século XVI numa perspectiva bourdieuniana seja uma tarefa inédita. 

Bourdieu também explica que as transformações econômicas e sociais correlatas à 

urbanização, associada ao desenvolvimento do comércio e a demais atividades 

burguesas, que eram independentes dos imprevistos naturais, possibilitou um 

questionamento das tradições e uma racionalização (aqui Bourdieu recorre a Weber) das 

necessidades religiosas. Ainda que Bourdieu esteja pensando no surgimento das cidades 

na Antiguidade, sua teoria é perfeitamente cabível para o contexto do século XVI, posto 

que a intensificação da urbanização fosse também um fator preponderante daquela 

época. Foi justamente essa racionalização que causou o cisma, bem como, a extensa 

produção de documentos escritos, isto é, os debates teológicos daquele período, que 

agora nos possibilita estudá-los.  

Isto porque, os documentos que selecionamos como corpus documental da tese 

são produtos do trabalho de um corpo de especialistas incumbidos da gestão dos bens de 

salvação resultado do fenômeno da urbanização. Afinal, quando as pessoas estão 

aglomeradas em uma cidade, a religião desenvolve os critérios éticos de recompensa 

dos bons e castigo dos maus por parte da divindade, que, por sua vez, desenvolve nas 

pessoas as aspirações éticas e o sentimento negativo de pecado, cujo caminho correto 

para agradar a divindade ética será mostrado pelo especialista religioso. Ao longo da 

nossa tese e, principalmente no capítulo primeiro, demonstraremos que os anabatistas 

viviam predominantemente nas cidades, e não no campo, como divulgado no senso 

comum.  



                                                                                                                                                                          

Esse caminho, segundo Bourdieu, é o processo de sistematização das práticas e 

representações religiosas, que tem sua relativa autonomia em relação à economia, ou 

seja, sem a dependência total dos modos de produção, e que constitui um campo 

religioso. Quando essas práticas e representações são sistematizadas por um corpo de 

sacerdotes, formando o campo religioso de uma dada sociedade, os demais que ficaram 

excluídos da posse desse conhecimento são denominados de leigos, posto que estejam 

destituídos do capital religioso (soma das sistematizações das práticas e representações 

religiosas) daquela sociedade. Assim, o corpo de sacerdotes tem a ver diretamente com 

a racionalização da religião e deriva o princípio de legitimidade de uma teologia erigida 

em dogma cuja validade e perpetuação ele garante. Em outras palavras, os donos do 

capital religioso substituem as mitologias pela coerência intencional das teologias. Ou 

seja, criam uma ideologia religiosa, também chamada de teologia. Por isso, quando as 

fontes nos disseram que os líderes anabatistas estavam fazendo teologia, questionamos 

essas mesmas fontes perguntando pela ideologia que essa teologia dissimulou.  

Ora, no contexto do século XVI, a ação de Lutero, apoiada pela nobreza graças 

ao contexto político-econômico do período, quebrou a subordinação do corpo de 

especialistas incumbidos da gestão dos bens de salvação a Roma, mas não quebrou esse 

monopólio restrito ao clero cristão
vii

, tanto é que os conflitos teológicos foram 

disputados pelos agentes detentores dos bens de salvação (sacerdotes
vii

 outrora romanos 

que se tornaram protestantes, sejam luteranos, sejam anabatistas
vii

) e não pelos leigos, 

como fica evidente ao longo da nossa tese. Nesse ponto, então, Bourdieu chama a 

atenção para o fato importante que a nossa análise desse capital religioso produzido por 

esse corpo sacerdotal não pode ignorar as funções sociologicamente construídas que ela 

cumpre: primeiro, em favor dos grupos que a produzem e, em seguida, em favor dos 

grupos que a consomem.  

Essa função social, capaz de estruturar o mundo social, está ligada ao que 

Bourdieu chama de consagração, isto é, a capacidade que um sistema religioso tem de 

converter um ethos (sistema de questões indiscutíveis) implícito em ética explícita. Em 

outras palavras, os agentes portadores do capital religioso conseguem basear-se em 

verdades absolutas que lhe são próprias para explicar aos cidadãos como devem viver, e 

estes recebem tal construção dada como natural. Por isso, a religião está, para Bourdieu, 

predisposta a assumir uma função ideológica, função prática e política de absolutização 

do relativo e de legitimação do arbitrário. Portanto, queremos descobrir essa conversão 



                                                                                                                                                                          

feita tanto pelos anabatistas quanto pelos luteranos para demonstrar que o conflito entre 

eles não se deu somente porque discordavam teologicamente, mas demonstrar também 

no plano ideológico que o conflito se deu porque essa teologia discordante também 

produziu uma maneira estruturante do mundo por meio de uma proposta de legitimação 

de um estilo de vida conflitante.  

Aqui cabe-nos questionar que, se há um conflito, é porque há, antes, dois grupos 

religiosos ou mais distintos disputando entre si. Por que os agentes não ficaram coesos 

em uma única corrente religiosa? Bourdieu explica que é porque o capital religioso 

depende das relações entre a demanda religiosa (as necessidades religiosas dos leigos) e 

a oferta religiosa (produtos e serviços religiosos dos especialistas proprietários do 

capital simbólico). É claro que os luteranos apareceram quando o clero romano, com 

seus bens simbólicos, já não satisfazia mais aos interesses religiosos dos alemães. A 

grande questão é que o novo clero luterano também não satisfez. Sua força simbólica 

não foi suficiente para mobilizar toda a sociedade então descontente. O clero que se 

tornou anabatista ambicionava mais liberdade que o clero luterano. O clero luterano 

pensava em conquistar poder aliando-se à nobreza, ao passo que o clero anabatista 

pensava em conquistar poder recusando a interferência da nobreza. É interessante que 

há tal desejo porque, como vimos na nossa tese, várias vezes os líderes anabatistas 

foram até cidades governadas por luteranos para tentar convencê-los de suas ideias. 

Tentaram conquistar a simpatia do conselho das cidades. Isso se usarmos o conflito 

entre luteranos e anabatistas como exemplo. 

Nossa tese não será mais uma reprodução de pesquisas que colocam os 

anabatistas como “humildes leigos e marginalizados desprovidos economicamente” que 

lutam contra o “preparado clero luterano nobre”, mas uma pesquisa que pressupõe que o 

clero anabatista era tão preparado e nobre quanto o clero luterano, cujos conflitos não 

ocorreram por uma luta de classes, ou porque os anabatistas eram “cristãos bìblicos e 

verdadeiros palatinos da verdade” contra os “luteranos corrompidos com a sedução da 

nobreza”, mas porque tanto o clero luterano como o clero anabatista, especialistas donos 

do capital simbólico, disputavam no campo ideológico pela dominação religiosa da sua 

sociedade. Em outras palavras, os anabatistas não eram subalternos sociais que reagiram 

contra a dominação luterana, mas agentes que disputavam com os luteranos pela 

dominação, tanto religiosa como indissociavelmente política. 



                                                                                                                                                                          

Bourdieu também entende que a manutenção da ordem simbólica contribui 

diretamente para a manutenção da ordem política. Ao concordarmos com ele, 

entendemos que a função da igreja no contexto da Reforma era contribuir para a 

manutenção da ordem política por meio da manutenção da ordem simbólica, usando a 

sua autoridade religiosa para combater, no terreno simbólico, as tentativas de subversão 

da ordem, tentativas estas manifestas pelas seitas. Aqui Bourdieu está fazendo 

referência à Weber que distingue igreja de seita
vii

. É claro que, de um lado e 

especificamente entre 1525 a 1527, como trabalhamos na nossa dissertação de 

mestrado, há um conflito entre os luteranos e os anabatistas enquanto estes são a seita 

que ameaçam aqueles que são a igreja. No entanto, aprofundando em nosso estudo, 

podemos concluir que os anabatistas posteriores a 1527 já podem ser vistos como igreja, 

no sentido weberiano, devido a sua burocratização, semelhante à burocratização 

luterana. Portanto, quando o conflito entre luteranos e anabatistas fica claro nos 

documentos de 1530, temos duas igrejas distintas, que foram seitas anteriormente (e 

estavam ancoradas em um líder carismático, como definiu Weber, mas um líder que vai 

além dos atributos pessoais e agrega seguidores porque é filho de um tempo de crise, 

como explicou Bourdieu) com suas respectivas propostas simbólicas, ao mesmo tempo 

em que estão requerendo uma autoridade religiosa disputando pela legitimidade de 

legitimar a ordem social.  

Depois dessa breve e introdutória apresentação da teoria que orientou nossa 

pesquisa até aqui, é importante explicar que a pesquisa histórica mantém uma relação 

tensa com a teoria porque enquanto, por um lado, a pesquisa histórica busca a teoria 

para direcionar seu olhar, por outro lado, nega-a, para sustentar que o vivido é sempre 

novo e impossível de se submeter completamente à uma teoria. Ou, também, para José 

Carlos Reis, porque a teoria vive uma relação tensa com a heurística, porque quer se 

impor sobre a documentação e sistematizar a experiência vivida, mas aceita a 

pluralidade de perspectivas possíveis e considera necessária e desejável a resistência do 

vivido às suas orientações. Por isso, usaremos a teoria de Bourdieu apresentada como 

inspiração para ler nossa documentação, e não como uma espécie de “camisa de força” 

que direciona arbitrariamente nosso olhar para evitar que questionemos ou encontremos 

no documento aquilo que não se encaixa nela. 
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 Tanto é que os protestantes também desenvolvem mecanismos, como o consistório, para inibição da 

atividade religiosa julgadas por eles como ilegítima, no mesmo formato que a igreja medieval fazia com 

os hereges.         
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 As discussões teológicas do século XVI europeu evidenciaram, do lado protestante, a ideia de 

sacerdócio universal porque, baseados no texto bíblico, os protestantes creem que depois do Novo 

Testamento não é mais necessária a intermediação entre a divindade e a humanidade por uma pessoa 

denominada de sacerdote. Portanto, é importante ressaltar que quando nossa tese se refere a sacerdote, o 

faz no sentido sociológico de líder religioso, e não no sentido teológico de intermediário entre a 

humanidade e a divindade. Assim, os protestantes não têm sacerdote no sentido de sua própria teologia, 

mas têm sacerdotes no sentido de um corpo profissional de líderes (muitas vezes sustentados para 



                                                                                                                                                                          
dedicação religiosa exclusiva) detentores de conhecimento religioso especializado e avançado (adquirido 

em seminários teológicos em contraste com os leigos) responsáveis pela organização da igreja. 
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 O senso comum tende a ver os anabatistas como reação leiga contra o clero luterano ou romano, o que 

não é procedente. Os autores das nossas fontes anabatistas eram, em sua maioria, sacerdotes, muitas vezes 

de origem romana, com sólida formação teológica universitária. Conrad Grebel (1498-1526), por 

exemplo, estudou nas universidades de Viena e Paris. George Blaurock (1491-1529) estudou na 

universidade de Leipzig e era sacerdote romano antes de tornar-se anabatista. Balthasar Hubmaier (1480-

1528) foi sacerdote romano, doutor em Teologia e professor na universidade de Ingolstadt, onde estudou 

Hans Denk (1495-1527) que foi pastor luterano em Nuremberg antes de aderir aos anabatistas. Por fim, 

citamos Michael Sattler (1490-1527), que antes de se tornar líder anabatista foi monge beneditino, e 

Menno Simons (1496-1561) que, quando sacerdote romano, chegou a ser bispo de Utrecht.  
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 Essa diferenciação foi trabalhada por nós em nossa dissertação de mestrado. 

 

 

 

 

 

IGREJA E MONARQUIA NO TEMPO DE D. SANCHO II (1223-1248): SOBRE 

UM PROCESSO DE DEPOSIÇÃO RÉGIA 

 

Johnny Taliateli do Couto
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Resumo: 

No tempo de Gregório IX (1227-1241), o rei português enfrentou alguns momentos 

problemáticos nas relações com o papado, que não podem ser atribuídos unicamente ao 

Sumo Pontífice, mas ao clero português, detentor de um poder concorrencial ao da 

monarquia no contexto analisado. No Concílio de Lyon de 1245, foi promulgada pelo 

Papa a deposição de dois soberanos, Sancho II e Frederico II (1220-1250). A deposição 

de um rex inutilis – grande contributo de Inocêncio IV (1243-1254) para o direito 

canônico – foi teoricamente muito bem formulada. Mas essa questão não pode ficar 

unicamente no plano das ideias, é preciso dispender certo esforço para compreender 

como a situação foi se transformando até o acontecimento. Para tal análise, utilizamos 

documentos da chancelaria régia e bulas pontifícias. 

 

Palavras-chave: Sancho II; Portugal; Igreja. 

 

Atualmente, já não podemos falar mais de uma carência de trabalhos que 

tenham se dedicado ao tema, surgiram bastante. Igualmente não podemos mais dizer, 

que as perspectivas de abordagem seguiram sempre na esteira de Alexandre Herculano. 

Esta foi uma realidade que mudou nas últimas décadas. No entanto, a compreensão do 



                                                                                                                                                                          

tema não é de fácil análise. Muitos trabalhos ainda procuram buscar as causas da 

deposição em elementos que estariam presentes desde o início do reinado. 

Correntemente o conceito de crise é empregado para o entendimento do que aconteceu 

na sociedade à época. No entanto, defendemos que o processo de deposição advém a 

partir de um dado momento em particular. Não foi só Sancho II que foi admoestado 

pelo papado e correu o risco de perder o trono, e isso, não estamos dizendo só em 

relação a Portugal, é preciso levar em conta a Europa medieval. 

O assunto da plenitude do poder do Papa merece algumas considerações. O 

Sumo Prelado afirmava ter o poder de atar e desatar e de fato Inocêncio IV o exerce, 

depondo dois representantes do poder secular
vii

. O imperador Frederico II foi deposto 

sob a designação de ser um rex tyrannus, antes de tudo, era um déspota na retórica 

pontifícia. O direito canônico há muito já vinha justificando a intervenção do poder 

espiritual no caso da tirania. Mas e o rei incapaz de governar o reino? E aquele 

representante do poder secular que não é capaz de exercer sua auctoritas para aplicar a 

justiça? Foi nesse aspecto que a deposição promovida pela bula Grandi non immerito 

inovou o seu conteúdo. O Papa conseguiu articular o modelo do que seria um rex 

inutilis e neste ponto, deu sua contribuição mais original para a justificação da 

interferência da Igreja no poder secular. Elaborou um modelo constitutivo de grande 

carga representativa para seus sucessores, caso fosse preciso novamente, a intervenção 

do “Vigário de Cristo” em problemas relacionados a governantes que não soubessem 

governar. 

A questão, no entanto, não pode ser pensada apenas no ponto de vista da 

atitude do papado. O maior problema não provém dele, mas dos bispos. Eram estes que 

contavam com um grande poder em suas mãos, pois eram aqueles que ao sentirem-se 

ofendidos em suas liberdades e isenções, tinham a prerrogativa de lançar a excomunhão 

e interdição. Para além desse problema, tinham o diálogo direto com a cúria pontifícia, 

onde a todo tempo levavam uma série de queixas. Era difícil para um governante como 

foi o caso de Sancho II, fazer frente a esse poder, pois precisava ter representantes 

diretos da causa régia em Roma. A documentação demonstra que o clero ibérico no 

reinado de Sancho II era muito próximo da corte papal. Assim, o poder deste clero era 

forte o suficiente para ser diretamente concorrencial ao da monarquia. 

Como blocos antagônicos, a relação entre Igreja e realeza deu origem a 

tensões e lutas. Enquanto a Igreja pretendia em sua jurisdição, ser capaz de submeter até 



                                                                                                                                                                          

mesmo o poder civil, o que incluía o rei enquanto soberano, a realeza pretendia 

exatamente o contrário, submeter à mesma Igreja através de seus membros e dignitários 

à sua jurisdição, na justiça e na fiscalidade (MARQUES, 2001, p. 184). 

A Igreja portuguesa no século XIII reclamava dentre todas as prerrogativas 

(judicial, militar e fiscal), essencialmente ou com mais importância, daquela relativa ao 

foro eclesiástico. Os clérigos ficavam isentos em relação ao poder civil, situação que 

queriam ver estendida a quaisquer ações que participassem. Sendo contemplados com 

aquela isenção se afastavam do poder da coroa, garantindo seus privilégios e 

imunidades. Quando Afonso II (1211-1223), nas cortes de 1211, procurou regular e 

limitar a abrangência desse foro, impôs uma fronteira que constantemente se chocava, 

fazendo com que as relações entre a Coroa e o Clero se mantivessem em um constante 

estado de perturbação (VARANDAS, 2003, p. 479-480). 

Em 24 de Julho de 1245, um correio do Papa foi enviado a Portugal 

considerando o governante do reino um monarca inútil, incapaz de garantir o bem de 

seus súditos (BRANDÃO, 1632, Escritura XXIII). Um rei foi deposto! O Papa 

representando a figura do bom pastor expressava como fazia isso visando apenas o bem 

do reino. Inocêncio IV, em sua missiva, apontava no conde de Bolonha a utilidade que 

para o reino tinha, e que faltava em seu irmão. Afonso foi nomeado curador, pois o 

Sumo Pontífice não retirava a dignitas de Sancho II
vii

. O monarca não podia mais 

governar, pois demonstrou que não possuía talento algum para a administração, logo, 

essa tarefa tinha de ser confiada ao conde, o qual muitas vezes citava o Pontífice, teria 

demonstrado suas virtudes tornando-se digno de apreço geral. 

A retórica pontifícia postulava o desejo de levantar o reino português do 

abismo e por isso, o território era apresentado como um tecido social vivo, que deveria 

ser curado. Alguém competente para essa tarefa era apresentado, um “herói” que 

segundo a argumentação tinha todas as características necessárias para bem administrar 

Portugal. A todos os vassalos de Sancho II, o Papa orientava/ordenava prestar fidelidade 

ao Conde quando este chegasse, não deixando de lançar mão do recurso de censura 

eclesiástica para quem não seguisse a advertência
vii

. Ao curador, era atribuída também a 

missão de velar pela vida de seu irmão, pois como “bom pastor”, a atitude de Inocêncio 

IV não podia gerar mais discórdias, mas tão somente sanar as que existiam. O objetivo 

do discurso aqui, por mais que não alcança o projeto, era a de uma entrega pacífica, para 

que a justiça imperasse nas terras portuguesas como deveria ser. Até a remissão dos 



                                                                                                                                                                          

pecados o Papa oferecia àqueles que cumprissem com a ordem e obedecessem ao conde 

(BRANDÃO, 1632, Escritura XXIII). Entretanto, pode ser apenas um artifício retórico, 

pois a imagem do regente da Igreja não poderia ser outra, senão a daquele que estava 

zelando pelo bem comum de sua comunidade de fiéis. 

A deposição é muito bem fundamentada, Inocêncio IV não deixava de usar 

como recurso uma vasta documentação. Nessa trama textual, procurou referir às 

diversas queixas que os prelados portugueses levaram aos seus antecessores, sobretudo 

Gregório IX, lembrando as constantes advertências feitas pelo antigo Pontífice, que 

promulgou sentenças de interdito e excomunhão contra o rei e contra o reino. Referia-se 

ainda, ao fato de que Sancho II compeliu-se em documento público a respeitar as 

liberdades eclesiásticas, mas tanto o monarca quanto os funcionários de sua cúria, não 

deixaram de sobrecarregar as igrejas com impostos (BRANDÃO, 1632, Escritura 

XXIII).  

Quando foi que a situação de Sancho II perante o papado ficou 

incontornável? Com efeito, não vamos aqui buscar as respostas no início de seu 

governo, pois reinou muito (quase 25 anos). Essa simples constatação, já coloca como 

problemático as teses acerca da incapacidade régia. Quando foi que começou o 

problema entre o rei e o clero português, de forma que ele ficou incontrolável? Para essa 

pergunta, respondemos que foi no momento em que o monarca teve problemas com o 

seu próprio chanceler e bispo da Guarda, Mestre Vicente. O agravo piorou e em pouco 

tempo, o litígio se estendeu ao arcebispo de Braga, Silvestre Godinho. Os homens que 

até então ajudaram no fortalecimento da autoridade régia em Portugal, aqueles quais 

foram os juristas de Afonso II e conselheiros do seu filho, estavam em determinado 

momento, do lado oposto. 

No início de abril de 1237, Gregório IX enviou ao bispo da Guarda, 

Vicente, o pedido para que conservasse o processo acerca dos limites das dioceses de 

Guarda e Coimbra no estado que o tinha deixado o cardeal Oto. Para tanto, 

recomendava urgência para que Vicente e o bispo de Coimbra retornassem às suas 

terras (COSTA, 1963, nota 412; 449)
vii

. No final do mesmo mês, o Papa enviou uma 

carta ao arcebispo de Toledo e ao bispo de Leão, solicitando que se informassem das 

queixas de Vicente contra o infante D. Fernando, irmão do rei de Portugal, pelos 

excessos infligidos às igrejas e aos eclesiásticos no reino (COSTA, 1963, nota
 
387). 



                                                                                                                                                                          

Se retomarmos a chancelaria régia em fevereiro de 1236, podemos ver que o 

bispo da Guarda já não aparecia como confirmante de documentação (BERNARDINO, 

2003, doc. 56). Até janeiro desse ano, assinou como o chanceler da cúria. Vicente 

aparece novamente como confirmante em maio de 1237 em negociação do rei com a 

Ordem de Avis (BERNARDINO, 2003, doc. 58)
vii

. Logo, em agosto daquele ano, a 

presença do bispo está documentada na cúria pontifícia, onde o Papa confere a 

faculdade ao Magister de reter algumas igrejas régias com o fim de conseguir cobrir 

gastos para proteger a igreja da Guarda, por exemplo, na munição dos castelos contra os 

infiéis (COSTA, 1963, nota 415).  No último documento que consta a presença do bispo 

na cúria do rei, Vicente não assina como chanceler, pelo menos essa referência seguida 

do seu nome não aparece, como podemos ver em outras composições. A partir desse 

ponto, as relações entre a coroa e o bispo da Guarda já não vivia seus melhores dias. É o 

irmão do rei a quem Vicente acusa diante do papado, e pelo visto o monarca não 

protege os clérigos, mesmo de seus familiares. O novo chanceler é nomeado 

provavelmente em 1238, em um momento que Sancho II tenta resolver os profundos 

agravos da coroa com o bispo do Porto
vii

. 

No início de 1238, o Papa mandava uma carta ao arcebispo de Braga e 

vários outros prelados de Portugal, proibindo a todos os religiosos de absolverem o rei 

português da excomunhão, assim como de levantarem os lugares de interdito lançados 

pelo bispo de Salamanca e outros colegas (COSTA, 1963, nota 515). A questão estava 

ligada aos problemas com o bispo do Porto, pois em uma bula de março do mesmo ano, 

Gregório IX pedia ao deão, chantre e tesoureiro de Zamora que ouvissem testemunhas 

sobre os agravos entre o bispo portuense e Sancho II. Em concomitância, o Sumo 

Pontífice mandava o bispo de Orense a obrigar os eclesiásticos a só comunicarem com o 

rei em casos permitidos. O mesmo bispo era exortado a fazer observar a excomunhão 

lançada pelo bispo do Porto a todos que aceitavam benefícios do monarca português. Da 

mesma forma, franciscanos e dominicanos eram obrigados a observarem o interdito 

lançado pelos eclesiásticos de Salamanca (COSTA, 1963, nota 518; 521-523). 

Com as constantes admoestações do papado, e com o clima de tensão junto 

ao clero ibérico atingindo uma dimensão de larga escala, Sancho II foi obrigado a 

resolver o problema com Pedro Salvadores, o bispo do Porto. Uma composição foi 

assinada entre o rei e o prelado e mandada ao Papa para confirmação. O monarca doava 

à diocese as décimas que recebia da cidade, assim como os padroados das igrejas de 



                                                                                                                                                                          

Soalhães e Beduído (BERNARDINO, 2003, doc. 60). O rei não perdeu tempo, o novo 

chanceler Durão Forjaz, foi nomeado para a missão diplomática de ser o procurador 

régio para receber a absolvição do interdito do bispo de Salamanca e do deão de 

Zamora. Uma declaração de Sancho II foi apresentada àquele bispo, notificando-o de 

que tinha se obrigado a dar o direito de padroado de todas as igrejas da diocese do 

Porto, caso faltasse com a composição realizada com o bispo portuense. A seguir, Pedro 

Salvadores e o monarca expediram uma concórdia afirmando que o rei tinha cumprido 

com o predisposto entre ambos, sobre os privilégios concedidos (BERNARDINO, 2003, 

doc. 61; COSTA, 1963, nota 524). Resolvia assim, os agravos no caso da diocese do 

Porto. 

Em meio ao contexto desse problema, Silvestre Godinho tinha ganhado uma 

posição de destaque junto ao Papa. Na bula Si illustris rex Portugalie dirigida ao 

arcebispo de Braga, Gregório IX pedia que este usasse de todos os meios para obrigar o 

rei português a terminar a perseguição movida contra a Igreja, e caso necessário, o 

arcebispo podia recorrer à excomunhão e ao interdito em qualquer lugar em que o 

monarca estivesse. Uma bula foi dirigida também ao rei com uma série de queixas, 

acusando-o de infrator das liberdades eclesiásticas na diocese de Braga (COSTA, 1963, 

notas 481-482)
vii

. 

Sabe-se que Silvestre Godinho era um antigo amigo de Mestre Vicente, que 

tinha sido substituído por Durão Forjaz à frente da chancelaria. O antigo chanceler em 

viagens a Roma, não deixou de se queixar de certas intromissões. Pouco tempo antes, 

algumas letras papais, versavam sobre elementos ligados à coroa que cometiam abusos 

e violências dentro da jurisdição bracarense, salientando que isso não podia continuar. 

Em agosto de 1234, Gregório IX enviou ao arcebispo de Braga e demais bispos de 

Portugal, uma bula em que chamava a atenção para a proibição de membros da corte ser 

promovidos às Ordens e do dever de respeito para com as leis eclesiásticas. Ao que tudo 

indica esse comunicado informava que Sancho II estava interferindo na estrutura dos 

cabidos, introduzindo nas Sés seus partidários advindos da corte. Se isso for verdade, o 

ponto justifica a reação violenta dos bispos acerca da presença de homens do rei no 

interior dos limites diocesanos e dentro das cidades. Homens como Silvestre Godinho e 

Pedro Salvadores sabiam como a cúria régia funcionava, e por isso, iriam querer evitar a 

aproximação indesejada daqueles aos cabidos (VARANDAS, 2003, p. 494-495).  



                                                                                                                                                                          

Nos conflitos com o bispo do Porto em 1238, Sancho II foi levado a fazer 

uma declaração em que prometia observar todas as prescrições de Gregório IX em 

relação às satisfações do arcebispo de Braga. Enfatizava nessa carta dirigida a Silvestre 

Godinho, que iria guardar e colocar em execução os artigos da liberdade eclesiástica, da 

forma como o Papa os colocara. O monarca ressaltava ainda que deixaria de ofender a 

Igreja e trataria os seus ministros com mais respeito (BERNARDINO, 2003, doc. 65).  

Desta feita, um acordo foi realizado entre Sancho II e o arcebispo de Braga 

acerca de cedências concedidas no passado. Silvestre queria recuperar os direitos que a 

arquidiocese possuía desde o tempo de Afonso I. Assim a primeira das questões 

colocadas tratava das dízimas concedidas por Afonso II, mas que o arcebispado não 

recebera. Aproveitando-se da posição junto ao Papa, D. Silvestre reclamava como 

direitos que lhe pertenciam, o de cunhar moeda, a posse da capelania real e da 

chancelaria do reino, o castelo de Penafiel e as igrejas que integrassem o padroado 

régio. Os privilégios que reclamava nunca foram exercidos pela arquidiocese 

bracarense, mas calhava ao arcebispo fazer a cobrança naquele momento 

(VARANDAS, 2003, p. 495). As cláusulas da composição demonstram habilidade da 

cúria do monarca, pois não houve uma cedência completa aos intentos de Silvestre
vii

.  

Com a resolução de uma série de conflitos junto ao alto clero português, 

uma saída da cúria régia para elevar o prestígio do monarca, fora o de procurar 

conseguir uma nova bula de cruzada, tendo em vista o sucesso das campanhas no 

Alentejo e Algarve após a outorga da Cupientes Christicolas em 1234, que concedia ao 

rei e quem o acompanhasse nas campanhas militares, as mesmas indulgências dadas 

àqueles que lutavam na Terra Santa (MONUMENTA HENRICINA, 1960, doc. 35). O 

fato de resolver os agravos que contavam com forte apoio do papado para intervir e de 

Sancho II começar a programar uma nova cruzada, colaborou para uma aproximação da 

coroa e do Sumo Pontífice. Tal fator se comprova pelas novas indulgências concedidas 

na bula Cum carissimus in Christo de 1241 (MONUMENTA HENRICINA, 1960, doc. 

50)
vii

. 

Tudo indica que desde 1240 o rei preparava uma nova expedição, que tinha 

também o intuito de reforçar a sua autoridade em um momento delicado. A bula é um 

meio utilizado, sobretudo, para elevar os ânimos, tornando-se um instrumento 

necessário para canalizar o apoio dos corpos do reino. Por isso, o documento é dirigido 

a todos os cristãos de Portugal exortando-os a acompanharem o seu rei ou quem ele 



                                                                                                                                                                          

incumbir de combater os inimigos da fé cristã, tanto por terra quanto por mar. Para os 

que se alistassem naquela empresa ou contribuíssem por meios financeiros, o Papa 

outorgava novamente a remissão dos pecados. No entanto, a exortação dessa vez não 

alcança seus objetivos, a cruzada não acontece e o período de indulgências chega ao 

fim. 

As queixas que vários prelados portugueses podiam apresentar no Concílio 

da Igreja a ser celebrado na páscoa de 1241 seriam atenuadas pelo envio a Portugal de 

uma bula de cruzada (VARANDAS, 2003, p. 359). Vários eclesiásticos portugueses se 

dirigiram ao Concílio Geral. Momento turbulento para qualquer prelado que estava a 

participar daquela reunião, pois em maio do mesmo ano, as autoridades de Génova 

enviaram uma carta ao Papa, acerca do combate travado com sequazes do imperador 

Frederico II. Dentre as notificações, estava a informação de que o arcebispo de Braga 

em viagem ao concílio saiu incólume da refrega (COSTA, 1963, notas 501; 532). 

Não é de se estranhar que Silvestre Godinho exercia na cúria romana uma 

pesada influência contra o monarca português. Depois de sua “aventura” ao Concìlio, 

que resultou no confronto com os barcos de Frederico II, temos notícia do seu 

testamento feito em Città Castellana (Itália) em julho de 1244 (COSTA, 1963, nota 50). 

O seu sucessor na arquidiocese bracarense, João Viegas de Portocarreiro, transformou-

se em um dos principais porta-vozes no processo de deposição de Sancho II. 

Algumas vezes, a teia de relações estabelecidas em Roma é muito mais 

obscura. Um estudo de Branco aponta um homem agindo nas sombras, o cardeal Gil 

Torres. A autora nos mostra como os homens que assumiram o episcopado português na 

década de 1230 eram conhecidos de longa data, da época das doações de Afonso II em 

1218 a uma série de prelados portugueses. São os mesmos que em 1229 estavam na 

casa do cardeal Gil. Os clérigos que assumiram as sedes episcopais de Portugal durante 

o pontificado de Gregório IX estavam estreitamente ligados em sua educação e 

linhagem cultural. Silvestre Godinho no arcebispado de Braga, D. Tibúrcio no bispado 

de Coimbra, Pedro Salvadores no do Porto e João Rolis no de Lisboa. Todos estes 

bispos, nomeados por disposição papal após dificuldades com suas eleições, estavam na 

reunião em que o rei de Portugal foi deposto em 1245, exceto Silvestre e João, que 

tinham falecido recentemente. Estes foram substituídos por pessoas de perfil similar, 

estando lá João Viegas Portocarreiro e Airas Vasques, outros dois que podiam ser 

encontrados na clientela do cardeal Gil (BRANCO, 2007, p. 99-100).  



                                                                                                                                                                          

Todos esses prelados, que mudaram a face do episcopado português, tinham 

laços estreitos forjados em outros tempos, do meio de Bolonha, de Roma, do serviço na 

corte papal ou na casa do cardeal espanhol Gil Torres, assim como ao serviço do rei de 

Portugal. Para Branco, isso certamente é um dos fatores que fizeram o clero português 

reagir tão violentamente contra os “abusos” do rei. Quando chegou a hora de pedir a 

deposição, percebe-se que as sanções eclesiásticas estavam alinhadas de modo coerente. 

Como Torres teria agido nesse processo, na sua posição de auditor concedida pelo 

Papa? Essa é uma das perguntas fundamentais da autora, que fornece evidências 

suficientes para demonstrar que há muito tempo o cardeal estava envolvido nos assuntos 

portugueses. A deposição de Sancho II aconteceu depois que o Concílio de Lyon já 

tinha terminado, necessariamente uma semana depois, e aqueles bispos ainda se 

encontravam lá. As redes de influência são mais complexas do que pensamos e as vezes 

duram mais de uma geração (BRANCO, 2007, p. 100). 

Antes de a deposição acontecer, os bispos do Porto, de Coimbra e o prior 

dos dominicanos foram encarregados pelo Papa de aconselharem o rei de Portugal a 

optar pelas correções necessárias à sua governação. No Concílio de Lyon, deveriam 

informar Inocêncio IV se o monarca tinha corrigido as suas ações ou permanecera 

intratável (VARANDAS, 2003, p. 366). Ao que tudo indica as doações de Sancho II ao 

bispo e cabido do Porto do fim de abril de 1245 (BERNARDINO, 2003, doc. 84-85)
vii

, 

estavam ligadas às queixas da bula Inter alia desiderabilia (COSTA, 1963, nota 542)
vii

, 

que já contava com uma série de acusações presentes na bula de deposição. O problema 

entre essa bula e à que retirava Sancho II do trono é justamente o tempo fornecido para 

correção, o que demonstra que nos bastidores os planos estavam bem avançados. 

Ao promulgar a Grandi non immerito, Maria Alegria F. Marques demonstra 

que Inocêncio IV teria certeza do cumprimento de seu mandato pela multiplicidade de 

destinatários. A escolha era sintomática: os prelados pelo seu poder, o de excomunhão 

sendo um deles; as ordens militares, por representarem a mais importante força em 

armas do momento; os mendicantes, que possuíam grande proximidade e facilidade de 

comunicação junto ao povo; as autoridades de concelhos e nobres, que poderiam 

representar um exemplo para a vilania; por último o infante D. Pedro, tio do rei, que 

aparentemente não tinha interferido nos negócios do reino durante o governo de Sancho 

II (MARQUES, 1997, p. 18). 



                                                                                                                                                                          

Como consequência da deposição, explodiu uma guerra civil em Portugal 

entre os partidários do monarca deposto e os do seu irmão, nomeado curador do reino 

na bula. A documentação demonstra uma articulação deste último junto ao papado, para 

conseguir um trono almejado. O infante Afonso acusou seu irmão de casar sem dispensa 

do impedimento de consanguinidade com sua rainha. Em fevereiro de 1245, o arcebispo 

de Compostela e o bispo de Astorga foram incumbidos por Inocêncio IV de separarem o 

rei português de Mécia Lopes de Haro, fazendo alusão às informações fornecidas pelo 

conde de Bolonha (COSTA, 1963, nota 541). Mas por enquanto, por uma questão de 

proposta e de formato, essa análise fica para outra instância.  
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RESUMO 

O cinema nacional encontra-se em um período de crescimento contínuo, são 

produzidos cada vez mais filmes e há mais expectadores. No entanto, ainda existe um 

gargalo na exibição que impede que muitas obras alcancem o grande público por meio 

das salas de cinema comercial. Uma alternativa para muitos realizadores é a 

participação em festivais, que se tornaram importante fonte para registro histórico do 

audiovisual e uma instância autorizadora do gênero. Para compreender de que maneira 

os festivais se tornaram tão relevantes para o cinema nacional, pretendo fazer um breve 

estudo sobre a história do dispositivo, desde os anos de 1950, passando pelo período da 

Embrafilme até a atual gestão do meio cinematográfico pela Ancine. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Festival de cinema, cinema nacional, público, festa. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Um festival de cinema é um momento propício para reunir centenas de pessoas 

interessadas em conhecer mais sobre a produção cinematográfica: realizadores, 

estudantes, pesquisadores, cinéfilos e espectadores de cinema em geral. Todos esses 

participantes, em diferentes medidas, se integram às sessões de filmes, debates, oficinas 

e demais atividades realizadas durante o festival. Os participantes de um festival tem a 

chance de assistir à obras independentes e internacionais que não alcançariam o público 

de outra maneira. Outra oportunidade oferecida ao público é poder conhecer os 

cineastas e até mesmo falar sobre seus gostos e percepções diretamente para quem fez a 



                                                                                                                                                                          

obra. Já para os cineastas é uma chance de ter acesso ao público de forma direta e 

também de conhecer pessoas do meio, trocar opiniões e divulgar suas obras.   

Por meio dos festivais de cinema, obras e cineastas se tornam conhecidos do 

público; e em consequência disso, esses eventos se tornam meios privilegiados para 

impulsionar a produção e recepção de filmes, principalmente os nacionais, sempre 

ameaçados pelas grandes produções internacionais que ocupam a quase totalidade das 

salas de cinema e que atrai mais público, e os gêneros considerados menores, como o 

curta-metragem, a animação e o documentário.  

 

1. Da festa ao festival: do rito celebratório à competição artística 

 

O termo festival remete à ideia de festa, momento de celebração de tema ou 

atividade determinados, como um período do ano, um acontecimento que altera o 

cotidiano ou os deuses importantes para uma cultura.  O desejo de celebrar é algo que 

remonta ao início das civilizações e que permite que as pessoas se sintam liberadas de 

suas atividades diárias e em um estado de suspensão das normas e obrigações. Nesses 

eventos existe uma relação entre presente e passado, já que as festas ficam na memória 

popular, repercutindo dali muitos anos; num círculo de regeneração e renovação da vida 

coletiva por meio da comunhão e confraternização (ARAÚJO, 1996, 109).  

 

O festejar é uma forma de expressão pessoal e coletiva, presente em 

diferentes culturas, o que transforma a festa em um acontecimento 

importante para indivíduos e comunidades. Presente desde os 

momentos mais remotos da civilização, o festejar seria inerente à 

condição humana, sendo a festa, sua decorrência. A festa estaria 

associada, primeiro, aos ritos de saudação à divindade, assim como 

aos momentos da colheita ou mesmo às cerimônias fúnebres. (...) 

Nessa condição, ela irá dominar diferentes dimensões de vida, 

marcando nascimentos, casamentos e outros ritos de passagem. 

(GASTAL, MACHIAVELLI e GUTERRES, 2013, 433). 

 

 Como ritos “são portas de entrada privilegiadas para a compreensão de uma 

sociedade, conduzem a seu centro vital do ponto de vista moral e cognitivo”, são 

“espetáculos reveladores em que tangenciamos o mundo e a nós mesmos, trazendo à 



                                                                                                                                                                          

superfìcie elementos de nossa vida abissal” (CALVACANTI, 2002). Segundo 

Duvignaud a festa nos lembra do que se deve demolir para continuar existindo, 

principalmente nos perìodos de transição.  “As festas se multiplicam durante a transição 

de um sistema para outro, de um conjunto a outro, quando o esvaziamento dos valores 

de um contexto não permite a visualização das normas irão vigorar no complexo em 

organização” (DUVIGNAUD, 1983, 212). 

Gastal, Machiavelli e Guterres lembram que no século XIX, com a expansão do 

capitalismo, a festa ficou reduzida à dimensão do lazer e do consumo. Com isso, surgiram 

as feiras e exposições, eventos planejados para expor aspectos da cultura e com caráter 

eminentemente turístico. Seguindo a ideologia burguesa industrial as festas sofreram uma 

“intervenção organizativa no que seria, antes, uma manifestação humana espontânea” 

(GASTAL, MACHIAVELLI e GUTERRES, 2013, 434-346).  As feiras temáticas, 

eventos espetaculares e intensos, passaram a apresentar também um caráter educativo.  

As feiras e exposições, inicialmente voltadas para aspectos naturais e folclóricos, 

se expandiram para o domínio da arte, na forma de festivais. As sociedades passaram a 

festejar e reunir, em um mesmo momento, diferentes exemplares de um determinado 

tipo artístico, com objetivo de promover obras e artistas, aumentar público e 

desenvolver o meio. Podemos definir os festivais modernos como “formas de reunir 

exibições artísticas durante um certo período tendo como denominador comum um 

gênero musical, como o samba, ou uma determinada área artística predominante, como 

o teatro.” (MELO, 2003, 13) 

 

2. O festival de cinema no Brasil 

 

Os festivais de cinema são mostras ou sessões capazes de “promover o produto 

audiovisual, respeitando-o como manifestação artística e disponibilizando-o à 

sociedade, com proposta de periodicidade regular”, ou seja, “eventos que buscam 

continuidade, um calendário fixo, e várias edições” (MATTOS e LEAL, 2009, 02). 

Outra definição possível para festival é da Enciclopédia Ilustrada del Cine: uma 

“manifestação cinematográfica que apresenta periodicamente uma seleção de filmes 

inéditos mais importantes, de vários países, a um público bem determinado: 

especialistas, artistas profissionais, jornalistas, etc.” (ALENCAR, 1978, 47).  



                                                                                                                                                                          

O dispositivo em questão- assim caracterizado por se enquadrar no que 

Agamben define como integrante do mecanismo político criado pela sociedade 

capitalista para tentar controlar ações e pensamentos dos seres humanos (2009)- um 

momento privilegiado de expor ao público obras cinematográficas escolhidas, na maior 

parte das vezes, por meio de uma curadoria que define quais os filmes dentre todos que 

foram inscritos chegarão ao público participante. A grande maioria dos festivais, no 

entanto, prevê não apenas a mostra de filmes, mas uma competição entre eles. Tal 

competição pode se dar em diferentes categorias e ser decidida por meio do voto dos 

jurados ou até mesmo pelos espectadores, em júris-populares. Além da exposição de 

obras cinematográficas o festival é um momento privilegiado para formação, reflexão, 

promoção, articulação do setor e formação de plateias. 

Mundialmente, a primeira celebração ao cinema por meio de um evento se deu 

com a criação do Festival de Veneza, na Itália, em 1932. Tal festival foi criado 

incialmente com o objetivo claro de promover as indústrias cinematográficas da Itália e 

da Alemanha, “procurando fortalece-las e divulga-las”. Interrompido durante a Segunda 

Guerra Mundial, o festival foi retomado no pós-guerra com outra vertente, “não se 

tratava mais de promover uma cinematografia, mas seus elementos, no caso, os autores 

dos filmes” (ALENCAR, 1978, 29). Atualmente o festival de maior relevância no 

mundo é aquele que tem lugar na cidade francesa de Cannes. Ser reconhecido neste 

evento dá grande visibilidade para filmes e artistas, não apenas francesas, mas de todo o 

mundo. Para os cinemas produzidos em países sem uma forte indústria cinematográfica 

é ainda mais importante ser selecionado e premiado no Festival de Cannes
vii

.  

O mercado dos festivais no Brasil surgiu “em 1954, com a ocorrência do 

primeiro festival de cinema do país, o Festival Internacional de Cinema do Brasil, em 

São Paulo” (BALLERINI, 2012, 188).  O evento organizado por Paulo Emìlio Salles 

Gomes e Rudá de Andrade contava com mostras não competitivas e debates. A “história 

dos festivais brasileiros está intrinsicamente vinculada às iniciativas de formação, 

reflexão e articulação”, já que desde o Primeiro Festival Internacional de Cinema do 

Brasil, “aconteciam debates, mostras informativas, cursos de formação” (MATTOS e 

LEAL, 2009, 10). 

Anos depois, em 1965, foi criado o Festival de Cinema de Brasília
vii

, um dos 

mais renomados ainda hoje. O evento foi criado não apenas para divulgar obras 



                                                                                                                                                                          

cinematográficas, mas para promover a nova capital, recém-inaugurada no centro do 

país. Nos anos seguintes e sem qualquer regulamentação, os festivais de cinema 

proliferam em várias cidades do país, com a intenção de divulgar a produção 

cinematográfica, promover o turismo em determinada região ou criar uma imagem 

positiva de governos. Nos anos de 1970 surgiram outros grandes festivais, como o 

Festival do Rio de Janeiro, de Gramado, da Bahia, do Rio Grande do Sul, etc. O 

incentivo aos festivais durante os anos 1970 e 1980 era parte da política da 

Embrafilme
vii

.  

O festival se tornou o caminho principal para a revelação de alguns dos mais 

importantes cineastas em atuação naquele período e de novos valores e ideias. Para os 

realizadores o dispositivo passou a representar uma oportunidade de manter um diálogo 

intelectual com outros cineastas, de competir e ter o nome consagrado e de manter 

contato com distribuidores e outros agentes que poderiam impulsionar seus filmes 

(ALENCAR, 1978, 85). Já para o público era uma chance de assistir a filmes que ainda 

não estavam no circuito comercial e de entrar em contato com diferentes pessoas, 

também interessadas em cinema (ALENCAR, 1978, 45). 

 

O encontro de várias escolas, de vários estilos de cinema, intercâmbio 

de ideias e de experiências entre cineastas de países os mais diversos; 

a própria competição entre as obras selecionadas sob critérios 

diferentes, mas por isso mesmo já investidas de um sentido e, 

finalmente, a manifestação de um público que muitas vezes diverge 

ruidosamente e, até mesmo, violentamente do júri; tudo isto pode 

emprestar a um festival um valor muitas vezes nem sequer pressentido 

pelos seus organizadores eventuais (ALRENCAR, 1978, 30). 

 

Depois o desmonte do órgão promovido pelo então presidente Fernando Collor, 

em 1990
vii

, a produção cinematográfica chegou a níveis insignificantes, o que tornava 

escassa a participação de filmes nos festivais que existiam naquele momento. “Os dois 

maiores festivais de cinema do país em Gramado (Rio Grande do Sul) e em Brasília 

(Distrito Federal) sofriam para compor suas seleções e buscaram novos rumos”. Em 

1992. Em 1992 o Festival De Cinema de Gramado, um dos principais festivais do 



                                                                                                                                                                          

Brasil, tornou-se latino-americano, já que não havia quantidade suficiente de filmes 

brasileiros para participar da competição.  

Com o retorno da política de incentivo ao cinema nacional
vii

 e consequente 

retomada da produção cinematográfica
vii

, os festivais reassumiram uma posição de 

relevância na divulgação de obras e realizadores. Como aponta Ballerini, os festivais 

foram reorganizados e se multiplicaram. O autor chega a afirmar que atualmente 

existem mais festivais e mostras de filmes do que salas de cinema no país. Com isso, os 

filmes chegam a locais onde o circuito comercial ainda não chegou e assim conseguem 

divulgação em jornais e televisões (BALLERINI, 2012, 188). Depois da retomada do 

cinema nacional os festivais se tornaram um negócio lucrativo principalmente por causa 

dos recursos vindos das leis de incentivo municipais, estaduais e federais. O que pode 

ser percebido nos números referentes a realização de festivais em 2006. Foram captados 

por meio da Lei Rouanet 60 milhões de reais para a manutenção desses eventos, que 

alcançaram cerca de 2,2 milhões de espectadores (BALLERINI, 2012, 188). 

Durante o período grande parte dos festivais começou a se especializar. Alguns 

eventos se mantiveram abrangentes e reúnem diferentes gêneros, separados em 

categorias próprias. Outros, por sua vez, foram criados com foco em apenas um gênero 

ou estilo, como filmes documentais, animações, obras universitárias ou amadoras, etc. 

Também existem eventos com temática definida, como cinema ambiental ou infantil, 

aceitando inscrições de obras em diferentes metragens e estilos. Dentro das delimitações 

previstas para a promoção de festivais, há também diferenças quanto a regionalização 

das obras; alguns eventos aceitam obras estaduais, nacionais ou internacionais. 

Segundo o levantamento feito por Tetê Mattos e Antônio Leal durante o 

diagnóstico do festival brasileiro do Fórum dos Festivais, o número de eventos 

realizados de 1999 a 2006 cresceu de 38 para 132 (MATTOS e LEAL, 2009, 03). Os 

festivais são realizados nas diferentes regiões do país, entretanto cerca de metade deles 

ocorre na região Sudeste. Apenas no ano de 2006 mais de dois milhões de pessoas 

participaram das 12.512 exibições de curtas, longas-metragens e seriados promovidas 

por esses eventos, que movimentaram quase 60 milhões de reais, principalmente em 

investimentos gerados por meio de leis federais de incentivo à cultura (MATTOS e 

LEAL, 2009, 07-11). 



                                                                                                                                                                          

O disposto em questão foi relevante como escola e laboratório para os alunos de 

cursos de cinema, já que o mercado ainda era muito escasso. Da mesma forma foi 

importante como espaço de experimentação para os profissionais do meio 

cinematográfico, que durante os anos de estagnação do cinema nacional se viram 

forçados a deixar ao cinema e migrar para outras áreas do audiovisual, como a 

publicidade e a televisão. A formação de público é outro quesito relevante na realização 

de festivais, já que menos de 10% dos municípios brasileiros tem salas de projeção, ou 

seja, existe uma sala para cada 93,4 mil habitantes (BUTCHER, 2005, 95). Em muitas 

das cidades em que os festivais são promovidos sequer há salas de cinema ou espaços 

adequados para exibição e por isso são promovidas “exibições nos mais variados 

espaços: desde salas tradicionais até projeções ao ar livre, passando por tendas, escolas 

e outras opções” (MATTOS e LEAL, 2009, 08).  

 

CONCLUSÃO 

 

 Tendo retornado ao posto de uma das principais janelas para a divulgação de 

produções cinematográficas nacionais, o festival passou a despertar interesses e dividir 

opiniões entre os especialistas. Dentre as principais críticas apontadas está a acusação 

que a organização dos festivais pode ficar subordinada a instâncias determinadas que 

acabam por impor os jurados e distribuir premiações segundo seus interesses. Ao exigir 

ineditismo das obras, os eventos podem também acabar por impedir a ampla 

divulgação, colocando a realização do festival em si acima do que o próprio cinema 

(BALLERINI, 2012, 193). 

Outra crítica recorrente é que os festivais permitem, de certa forma, que os 

cineastas não deem real valor ao interesse do público, uma vez que encontram uma 

janela de exibição e não precisam se preocupar em vender suas obras para as 

distribuidoras. Em grande parte por isso, os eventos em questão têm aceitado, muitas 

vezes, obras de baixa qualidade para compor a competição. Por outro lado, os festivais 

podem criar uma ditadura, em que as cinematografias bem-sucedidas nesses eventos 

passam a determinar para onde vão os investimentos em cinema nos anos posteriores 

(SANTIAGO apud BALLERNI, 2012, 191). 

Apesar dos vícios e problemas que podem ser apontados na realização de 

festivais, eles são de suma importância para o cinema nacional e para gêneros como o 



                                                                                                                                                                          

curta e o documentário. Mesmo com o desenvolvimento tecnológico e o acesso quase 

ilimitado á obras cinematográficas por meio da internet, esse tipo de evento ocupa papel 

central na criação de público e na divulgação de obras e cineastas.  
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NOTAS 

 

vii Texto resultado de estudos realizados durantes as disciplinas do Programa de Pós-graduação em 

História da Universidade Federal de Goiás e dos estudos na Rede Goiana de Pesquisa em Interartes: 

processos e sistemas interartísticos, intertextualidade, interculturalidade e estudos de performance, que 

será usado como base para a redação da dissertação de mestrado sob orientação do professor Márcio 

Pizarro Noronha. 

 

2 Mestranda no Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás. Especialista 

em Cinema e Educação pelo Ifiteg e graduada em Comunicação Social- Jornalismo pela UFG. 

Integrante da Rede Goiana de Pesquisa em Interartes: processos e sistemas interartísticos, 

intertextualidade, interculturalidade e estudos de performance. Pesquisadora de cinema documentário. 

Coordenadora de Jornalismo da Tv UFG. 

 

 

3 O Festival de Cannes foi criado em 1946, conforme concepção de Jean Zay, então ministro da 

Instrução Pública e de Belas Artes da França. A ideia de criar um evento internacional da França 

surgiu no final dos anos 1930, no entanto, por causa da Segunda Guerra Mundial, a primeira edição só 

ocorreu depois que os combates foram finalizados. Por causa de problemas financeiros duas edições 

do evento não foram realizadas, a de 1948 e a de 1950. Atualmente ocorre todos os anos, no mês de 

maio, na cidade francesa de Cannes. A Palma de Ouro é a principal premiação. 

 

4 O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro é o mais antigo festival em atividade no Brasil. O evento 

surgiu por iniciativa do professor de cinema da Universidade de Brasília, Paulo Emílio Sales Gomes, 

em 1965.  Nas duas primeiras edições o evento se chamou Semana do Cinema Brasileiro. Devido ao 

endurecimento da censura do regime militar, três edições do evento foram canceladas, em 1972, 1973 

e 1974. Em 1975 ele voltou a ser realizado anualmente. Atualmente ele é promovido pelo governo 

do Distrito Federal. Uma das regras que o diferencia O Festival de Brasília dos outros festivais é que 

os filmes inscritos devem ser inéditos e preferencialmente, não terem sido premiados em qualquer 

outro festival nacional. O principal prêmio do festival é o Troféu Candango, cujo nome faz 

homenagem aos cidadãos, vindos de diferentes partes do país, que participaram da construção de 

Brasília.  

 

5 A Empresa Brasileira de Filmes S/A , de economia mista e capital majoritariamente estatal, foi criada 

pelo governo militar no ano de 1969 para ser um órgão de cooperação do Instituto Nacional de 

Cinema- INC. O principal objetivo dela era financiar, coproduzir, distribuir e promover filmes 

nacionais. A empresa proporcionou expressiva conquista do mercado cinematográfico no Brasil nos 

http://www.cult.ufba.br/enecult2009/19077.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/1946
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Zay&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cannes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Bras%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Em%C3%ADlio_Sales_Gomes
http://pt.wikipedia.org/wiki/1965
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_militar_no_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filme


                                                                                                                                                                          
anos 1970 e 1980, alcançando recordes de público. Apesar de bons resultados realizadores e 

estudiosos criticavam o trabalho da empresa por inoperância e corrupção. Ao final dos anos 1980 os 

números já apresentavam queda, principalmente por causa do aumento do valor do ingresso de 

cinema, da rápida penetração da televisão e pelas recorrentes crises econômicas. O trabalho da 

Embrafilme durou até 1990, quando ela foi extinta pelo então governo federal.  

6 Por meio do Programa Nacional de Desestatização, que pretendia incentivar a competição de mercado 

em diferentes seguimentos, o primeiro presidente eleito em um pleito direto no Brasil, Fernando 

Collor de Melo, eximiu o estado de responsabilidades sobre a cultura, que era vista como qualquer 

área produtiva, devendo assim se sustentar sozinha. Com isso, ele acabou com o Ministério da 

Cultura, que virou parte do Ministério da Educação e decretou o fim dos órgãos fomentadores do 

cinema: Empresa Brasileira de Filmes S/A-Embrafilme, Conselho Nacional de Cinema- Consine e 

Fundação do Cinema Brasileiro. Essa medida representou o final de mais um ciclo na história do 

cinema nacional. Sem seu principal agente fomentar, distribuidor e regulamentador o cinema 

brasileiro chegou a níveis de produção ínfimos, beirando a inexistência de filmes lançados nos anos 

seguintes ao desmonte da estrutura que dava suporte ao cinema. 

 

7  Devido à crise no mercado cinematográfico brasileiro, o governo Collor começou a retomar as 

políticas de financiamento do cinema nacional. Em 1991, ainda no governo de Fernando Collor, foi 

criada a Lei Rouanet, que institui politicas públicas para a cultura nacional por meio de uma politica 

de incentivos fiscais que possibilita pessoas jurídicas ou físicas aplicarem uma parte do imposto de 

renda devido em ações culturais. No ano seguinte, entrou em vigor a Lei 8.401, que voltava a 

determinar a cota da tela, quantidade de filmes nacionais que deveriam chegar ás salas de cinema.  Em 

1993, já no governo de Itamar Franco, que assumiu depois do impeachment de Collor; foi criado 

Prêmio Resgate do Cinema Brasileiro, que dividiu entre 41 obras selecionadas 10 milhões de reais, 

que haviam sido captadas pela Embrafilme, a partir dos impostos pagos pelas distribuidoras 

internacionais. No mesmo ano começa a vigorar a Lei do Audiovisual. Essa lei possibilita o 

investimento na produção e coprodução de obras cinematográficas e audiovisuais e na infraestrutura 

de produção e exibição.  Prevista originalmente para vigorar até 2003, esta lei foi prorrogada por mais 

20 anos por meio da medida provisória publicada em 2001. Em 1993 também foi criada a Secretaria 

de Desenvolvimento do Audiovisual, ligada ao Ministério da Cultura. A política de incentivo ao 

cinema nacional foi importante para impulsionar a produção cinematográfica. O número de filmes 

lançados foi aumentando ano após ano. No entanto, depois de denúncias de corrupção nos 

mecanismos de fomento e mau uso do dinheiro obtido para a produção de filmes, foi preciso 

aprimorar os mecanismos. Para tanto foi criada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso a Agência 

Nacional do Cinema- Ancine, em 2001. Essa agência juntamente com a Secretaria de 

Desenvolvimento do Audiovisual formam as bases para o fomento, incentivo e regulamentação da 

produção cinematográfica nas últimas décadas (MARZON, 2009). 

 

8  O termo Retomada é usado para caracterizar o momento em que o cinema brasileiro voltou a 

apresentar uma produção cinematográfica mais consistente e a alcançar o público. A maior parte dos 

especialistas aponta o ano de 1995 como o marco do início da Retomada, já que nesse momento foi 

lançado o filme Carlota Joaquina, princesa do Brasi,l de Carla Camurati.  A obra realizada com 

orçamento de 400 mil reais, advindos do Prêmio Resgate do Cinema Brasileiro, foi promovida de 

forma artesanal pela própria diretora, que distribui pessoalmente as 4 cópias produzidas. O filme 

atingiu mais de 1 milhão de espectadores e se tornou o primeiro de uma nova geração de produções a 

ganhar interesse do público, da mídia e dos especialistas. É importante ressaltar que a designação não 

diferencia uma nova maneira de fazer cinema, já que a forma de produzir e de financiar as obras 

continua a mesma; aponta apenas um novo ciclo na história da cinematografia nacional.  
 

.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/2003
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medida_provis%C3%B3ria


                                                                                                                                                                          

MANOEL BOMFIM E A EDUCAÇÃO COMO ALTERNATIVA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA E LIVRE 

Luiz Carlos Bento
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RESUMO. 

Este texto analisa alguns aspectos do pensamento de Manoel Bomfim, presentes em seu ensaio 

histórico América Latina Males de Origens publicado no ano de 1905, dando ênfase para a 

defesa da educação como alternativa histórica para a construção de uma sociedade democrática e 

livre, bem como, pela crítica ao modelo de estado patrimonialista fundado pelo Império e 

mantido após a proclamação da república, que na perspectiva do pensador sergipano foi 

responsável pela construção de uma democracia sem povo. 

PALAVRAS CHAVES: Manoel Bomfim, Educação e Democracia. 

 

A crítica às condições da educação de seu tempo e a defesa da difusão da 

instrução pública, obrigatória e gratuita como alternativa histórica para superação dos 

problemas sociais brasileiros, foi uma temática constate no pensamento de Bomfim a 

partir de 1895, mas tornou-se uma tese estruturada em seu pensamento com a 

publicação de América Latina Males de Origem em 1905. A alternativa para os países 

latino-americanos se vinculava ao reconhecimento dos caminhos e descaminhos de sua 

formação histórica para que no passo seguinte buscassem corrigir socialmente as 

heranças negativas herdadas da tradição ibérica por meio da educação.
vii

 Segundo 

Botelho (2002), Bomfim teria formulado um projeto de reforma moral da sociedade 

brasileira entendida como condição essencial para a construção de uma identidade 

brasileira. 

Como demonstra Botelho (2002), a educação não era neste “perìodo apenas 

sinônimo de aprendizagem escolar, mas compreendia os diversos recursos sociais para 

proporcionar aos indivíduos e aos diferentes grupos sociais o tipo de formação 

requerido pelas transformações porque passava a sociedade brasileira” (BOTELHO, 2002 

p, 24) Neste sentido, a preocupação com a educação se insere diretamente nas reflexões 

de Bomfim sobre os entraves ao processo de modernização do Brasil e da América 

Latina, ocupando uma função estruturante na lógica de seu pensamento. 

Antônio Candido (1995) em seu ensaio Radicalismos analisou as ambiguidades 

do pensamento radical no Brasil, encontrando em Nabuco (1881), Bomfim (1905) e 

Sérgio Buarque de Holanda (1936) uma tendência comum, pois embora esses 



                                                                                                                                                                          

pensadores conseguissem formular uma crítica radical ao pensamento conservador 

acabaram por formular proposições conciliatórias e reformistas. 

Antônio Candido argumenta que o radicalismo desses intelectuais expressa a 

visão de mundo da classe média em ascensão em fins do século XIX.  A aproximação 

entre Nabuco e Bomfim, embora um pouco forçada, carrega algum sentido, mas 

dificilmente a comparação se estenderia a Holanda, cujas ideias escapam ao conceito e 

as filiações sugeridas por Antônio Candido, pois embora encontremos em Raízes do 

Brasil uma defesa de transformações políticas e sociais como fundamento para a 

consolidação da sociedade brasileira, apontando para superação das estruturas agrárias 

defendidas por Oliveira Viana e sugerindo a urbanização como alternativa histórica para 

a modernização do Brasil, não vislumbramos em seu texto a defesa manifesta dos 

elementos excluídos da população brasileira como um horizonte político de sua obra. 

Ao considerar a concepção de educação na obra de Bomfim como um 

estrangulamento lógico do seu radicalismo, Antônio Candido conclui que tal 

perspectiva expressa certa ambiguidade e repõe ao campo político a proposta 

conciliadora e reformista, distanciando-se do diálogo e da mobilização da classe 

trabalhadora. Nas palavras de Candido; 

Mas ai entrou em cena o que chamei a ambiguidade do radicalismo, e as 

consequências revolucionarias se atenuaram em beneficio de uma visão 

ilustrada, segundo a qual a instrução seria remédio suficiente para redimir as 

massas. Deixando de lado um eventual projeto político-social realmente 

transformador, a conclusão discrepa do radicalismo da argumentação 

precedente. (CANDIDO, 1995, p. 288.) 

 

 Antônio Candido (1995) considera que, em relação ao conjunto da obra, a defesa 

da educação em América Latina, representa o limite de sua leitura histórica, pois, 

Bomfim foi incapaz de apresentar, como corolário de suas críticas, um projeto 

revolucionário. Tal perspectiva só ganhará forma com a publicação de o Brasil Nação: 

Realidade da Soberania Brasileira (1931). A crítica de Cândido desconsidera a relação 

entre educação e a formação de uma sociedade democrática que se constitui no 

horizonte político da obra de Bomfim.  

 Neste sentido, sua conclusão é coerente em relação a sua tese e segue uma lógica 

argumentativa condizente com o seu pensamento que se apresenta a partir das três 

principais temáticas presentes na obra que era a de produzir uma imagem histórica mais 



                                                                                                                                                                          

realista das nações latino-americanas a partir do conhecimento de sua história, 

identificando nas trajetórias históricas das nações sua herança ibérica e colonial, 

destacando como fator decisivo para a compreensão dos problemas do presente a 

experiência do parasitismo colonial, distinguindo seus efeitos gerais e específicos e a 

partir deste “diagnóstico” indicar o “remédio” mais viável para a superação do atraso 

social brasileiro e latino-americano. 

 Mesmo que compartilhássemos as afirmações de Antônio Candido (1995) 

quanto ao caráter ambíguo da proposta de superação do atraso latino-americano por 

meio da educação, essa proposição é seguida por críticas endereçadas ao processo de 

transposição do estado português para a América, antecipando, de algum modo, a leitura 

de Sérgio Buarque de Holanda acerca da formação do Estado brasileiro no clássico 

Raízes do Brasil. A proposta reformista de Bomfim carrega um projeto político que se 

afasta do pensamento conservador, pois exigia a presença ativa das classes populares no 

combate ao conservadorismo das nossas elites políticas.  

 Para Bomfim, o estado formou desde os primórdios da colonização “um corpo 

alheio à nacionalidade, vivendo a custa da colônia e alimentando toda a metrópole” 

(BOMFIM, 2005, p.208) e acrescenta: “dentre os diversos aparelhos e instituições 

sociais, não há nenhuma tão resistente ao progresso, e as reformas em geral como as 

máquinas governamentais” (BOMFIM, 2005, p.209) Embora o estado seja a instituição 

social mais desenvolvida em termos de ampliação e especialização de seu aparato 

burocrático, especializando funções cada vez mais especificas e estabelecendo 

hierarquias cada vez mais complexas para garantir a posse e o acesso ao poder, porém 

apesar de sua capacidade organizacional ele caracteriza-se por um perfil retrogrado, 

“uma simples máquina de perceber tributos armada com aparelhos especiais de 

opressão” (BOMFIM, 2005, p.209) O que evidencia na perspectiva bomfiniana a 

necessidade de superação do estado patrimonialista consolidado no processo de 

colonização. 

 Em sua análise histórica, Bomfim reconheceu com muita lucidez as profundas 

diferenças no processo de construção do estado no Brasil e na América Latina em 

relação à constituição dos estados nas nações europeias e nas colônias inglesas da 

América do Norte. Para ele a diferença essencial se dava no fato de que nesses países o 

processo histórico de construção do estado seguiu o curso que ele considera legítimo e 



                                                                                                                                                                          

normal que é o estado surgir a partir dos anseios das comunidades, orientado na defesa 

dos seus interesses e associado a eles buscar se desenvolver e estruturar-se como uma 

força propulsora dos interesses coletivos nacionais. 

 No caso das nações da América Latina como o estado foi transplantado e 

sobreposto aos interesses dos grupos locais, neste caso, o estado sobrepunha-se as 

sociedades locais, mantendo um constante conflito de interesses com elas e buscando 

impor de forma hegemônica os interesses metropolitanos. Como nos processos de 

independências não ocorreram mudanças substancias nas estruturas dessas sociedades, 

as elites locais, formadas por aristocratas e caudilhos substituíram os representantes da 

metrópole no controle do estado e “os impostos deixaram de ir para o tesouro da coroa 

de ultramar; mas o estado, em si, permaneceu igual era” (BOMFIM, 2005, p.210), ou 

seja, na análise histórica proposta pelo intelectual sergipano as independências e a 

proclamação de repúblicas nos países da América Latina não corrigiu o caráter elitista 

sob o qual estas sociedades foram constituídas. 

 Para Bomfim, os movimentos de independência trouxeram à baila as discussões 

sobre a soberania popular que não passavam de um disfarce para mascarar o triste fato 

de que o estado “só existe, aqui, para cobrar impostos, coagir as populações e organizar 

as forças armadas que o defendem e representam o seu poder”. (BOMFIM, 2005, p.211) 

Ao analisar os gastos do estado brasileiro referentes ao orçamento oficial do ano de 

1903, Bomfim demonstra que mais de 75% do orçamento foram gastos com o 

pagamento de empréstimos públicos e com a manutenção da burocracia do estado e 

pouco mais de 10% eram empregados em gastos diretamente relacionados com serviços 

de utilidade pública com benefícios diretos para a população, no que tange as questões 

relativas à educação (instrução) como era referido na época.  Assim sendo, concluiu que 

os investimentos públicos na educação representaram uma opção política pela cultura da 

ignorância como programa de governo, pois de um orçamento de 300.000:000§000 

apenas 28 mil contos eram empregados pela união e por todos os estados da federação 

para todas as questões relativas à educação.  

 Após transcrever e analisar minuciosamente diversos aspectos do orçamento de 

1903 ele professa em tom de indignação; “gastam-se 73 mil contos com uma defesa 

material do estado; não se despende um tostão no intuito de melhorar as sortes destas 

populações, que nascem infelizes, vivem sofredoras e morrem miseráveis” (BOMFIM, 



                                                                                                                                                                          

2005, p.217). Analisando o sistema tributário brasileiro ele ainda constata que a maior 

parte da arrecadação era obtida a partir de impostos; 

Indiretos, aduaneiros e de consumo; quer dizer, impostos que pesam 

tanto sobre as classes desfavorecidas quanto as abastadas; e como o 

número de pobres e desfavorecidos é muito maior, sucede que são as 

classes proletárias que concorrem com a maior parte das rendas 

públicas. (BOMFIM, 2005, p.217) 

 

O sistema de tributação, portanto, demonstra a iniquidade política do estado. 

Bomfim encerra a interpretação deste documento com duas observações: a primeira é 

marcada por um sentido amplo e generalizante, pois, sem lançar mão de dados 

estatísticos, afirma que essa mesma realidade pode ser aplicada aos orçamentos de 

outros países latino-americanos. A segunda observação se dirige ao debate acerca do 

papel da tributação em uma democracia: 

Uma democracia não é democracia se não faz o imposto 

progressivamente proporcional aos recursos de cada contribuinte, e se 

não o emprega no custeio de serviços de interesse geral – preocupação 

quase fútil e ridícula em países, como estes nossos, onde o direito do 

proletário ainda não existe (BOMFIM, 2005, p.217).   

 

 Se aplicarmos seu conceito de democracia e analisarmos as formas atuais dos 

gastos públicos, comparando-os com o atual sistema de tributação seremos levados a 

constatar a permanência desta lógica que caracteriza o estado brasileiro, como uma 

instância legitimadora da hegemonia das elites. 

 A crítica de Bomfim ao estado brasileiro pautava-se pelo projeto político de 

redefinição do papel do estado nos países da América Latina: o estado deveria se pautar 

por uma política capaz de incluir os que foram historicamente excluídos da sociedade 

por concepções e práticas disseminadas pelo colonialismo europeu. A concepção 

claramente idealista de estado (estado providência) defendida por Bomfim fundava-se 

no princípio de que o estado deve fazer pelo povo o que o povo não consegue fazer por 

si mesmo, estimulando desta forma o desenvolvimento social.
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Em seu pensamento histórico o conservadorismo das elites foi responsável por 

criar uma independência sem liberdade e uma república sem povo, já que a manutenção 

dos mecanismos tradicionais das oligarquias brasileiras excluía o povo da participação 



                                                                                                                                                                          

efetiva das esferas de poder. A culminância histórica de sua crítica ao modelo de estado 

sustentado pelas elites políticas imperiais e republicanas se justificava na convicção de 

que seria papel incontornável do estado nas nações latino-americanas buscar 

compreender as reais condições sociais em que se encontravam o “povo” por que sem 

redimi-lo dos problemas advindos, sobretudo da escravidão, seria impossível pensar em 

qualquer possibilidade de progresso social. 

Seria preciso, sobretudo, que procurassem saber em que estado se acha 

a massa geral da população, esse elemento essencial na construção de 

uma nacionalidade, e a educassem, e interviessem, trazendo-a ao nível 

da civilização atual, transformando em gentes úteis, instrumento de 

progresso, esses 90% da população que apodrecem por ai, apáticos, 

inúteis...Infelizes (BOMFIM, 2005, p. 308) 

 

 O nacionalismo de Bomfim era antirracista, popular e democrático. Diferente de 

muitos intelectuais brasileiros de seu tempo que pensaram o país virando as costas para 

o Brasil mestiço e analfabeto e idealizando um país almejado pelas elites brancas, tendo 

os olhos voltados para a Europa e buscando aproximar-se deste modelo na construção 

de uma identidade oficial que fosse capaz de definir o significado de ser brasileiro. 

Bomfim idealizou a possibilidade de construção de uma nacionalidade plural, tomando 

o povo (negros, índios, mamelucos, cafuzos, brancos, sertanejos, caboclos) como 

elemento central deste projeto. 

 Uma relação que ainda não foi abordada pelos comentadores da obra de 

Bomfim, mas que entendemos ser importante para pensarmos a extensão das diversas 

influências teóricas que formam o seu ecletismo é uma aproximação claramente 

presente em sua obra com algumas das teses de Friedrich Nietzsche
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 sobre a história e, 

sobretudo, sobre a influência negativa que a presença do passado experimentado como 

fardo, como uma tradição que escraviza o homem criando empecilhos para o seu agir 

livre exercem nas sociedades modernas. 

 Bomfim cita nominalmente Nietzsche em algumas passagens de América Latina, 

mas como era prática comum em sua escrita, não faz referência a nenhuma passagem 

específica ou titulo de obras consultadas, mas dialoga claramente com o autor alemão 

em algumas páginas do texto. A intertextualidade não é direta, mas pode ser percebida 



                                                                                                                                                                          

na sua crítica em relação ao sentido negativo exercido pela tradição nos países da 

América Latina. Segundo Bomfim; 

Nietzsche tem razão quando diz ser o irrespeito e o desprestígio condição 

essencial de todo o progresso. As nações sul-americanas têm que recompor 

toda a sua vida política, administrativa, econômica, social e intelectual; se não 

querem morrer estanguidas, mesquinhas e ridículas, têm que travar uma luta 

sistemática, direta, formal, conscientemente dirigida contra o passado (...). 

(BOMFIM, 2005, p 178.) 

 

 Como é possível notar na passagem anterior a crítica de Bomfim ao 

conservadorismo da tradição ibérica aproxima-se de algumas proposições feitas por 

Nietzsche em suas Considerações Extemporâneas onde o passado é narrado como um 

fardo, um peso morto que apreende o homem em uma rotina de repetição que lhe 

impede de conhecer o novo e valorizar a vida na sua dinâmica de vir a ser constante, 

neste sentido pensado por Nietzsche nas Extemporâneas e em Assim Falou Zaratustra o 

passado em certa medida é uma bagagem que deve ser descartada para rompendo com o 

espírito de conservação afirmar a vontade de potência. Segundo Bomfim esta 

necessidade não espera, ela é urgente “e nós, se não queremos ser devorados, devemos 

voar, aliviados de toda a bagagem que enchem os espìritos ronceiros” (BOMFIM, 2005, p 

179.) O fato de Bomfim aproximar-se das concepções de Nietzsche na análise do 

significado do passado para os latino-americanos e em sua crítica a tendência 

conservadora das elites não faz dele um adepto de suas ideias.  

Seu procedimento em relação a ele é bastante semelhante ao que Bomfim fez 

com diversos autores que serviram como referências para pensar determinados 

problemas de seu tempo. Construindo desta maneira, uma forma de pensar o processo 

histórico marcado pela tendência heterodoxa de suas ideias que não podem ser 

diretamente vinculadas sem ressalvas a nenhuma corrente de pensamento como bem 

demonstrou Celso Noboru Uemori (2006) em sua tese de doutorado em que define a 

trajetória intelectual de Bomfim como sinuosa e de difícil caracterização conceitual. 
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 defende em sua obra a ideia de que Bomfim partilhava da premissa de que os 

sistemas educacionais seriam capazes de moldar as sociedades, introduzindo no debate intelectual de seu 

tempo a crença de que a educação seria o caminho e o meio responsável pelas mudanças sociais capazes 

de corrigir os descaminhos históricos da formação do povo brasileiro, assegurando a longo prazo 

mudanças estruturais na forma de organização da sociedade que ele considerava retrograda, excludente e 

profundamente classista.  

3-Bomfim era um republicano convicto, mas tornou-se crítico da república logo após sua proclamação 

porque entendia que a Republica não foi capaz de compreender “as reais necessidades da nação” não 

conseguindo neste aspecto distinguir-se da monarquia que a precedera. Em sua análise sobre a República, 

buscou demonstrar que o movimento republicano não logrou êxito neste sentido em função do 

conservadorismo, do apego ao passado que ele atribuiu as “classes conservadoras” que pode ser entendido 

como sinônimo de classe dominante.  

4  É importante ressaltar que o entendimento de Bomfim em relação às mudanças que estavam em curso 

na modernidade era completamente oposto a visão de Nietzsche que entendia a democracia como um mal, 

como a perda dos valores superiores da aristocracia. Bomfim pensava a democracia como a mais perfeita 

forma de governo, como a única capaz de promover a justiça social. Neste sentido, podemos dizer que são 

modos de pensar completamente excludentes, exceto em relação à interpretação do passado como peso, 

fardo a ser superado produzindo uma crítica ao espírito de conservação. 

 

 

 



                                                                                                                                                                          
INDÍGENAS NO LIVRO DIDÁTICO E NA ESCOLA: ESTUDO DAS ESCOLAS 

PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CERES-GO (2011-2015) 

 

Mestrando: Lukas Magno Borges 

 

 

Resumo:O texto tem por objetivo,apresentar e discutir a pesquisa que se encontra em 

andamento: Indígenas no livro didático e na escola: estudo das escolas públicas do ensino 

fundamental da cidade de Ceres-Go (2011-2015). Consiste em situar e apresentar o objeto e 

objetivo da pesquisa, constituindo local da pesquisa, os livros didáticos de história a serem 

analisados, as fontes bibliográficas, conceitos e os referenciais teóricos e metodológico 

sutilizados. E apresentar os resultados das primeiras visitas/observações nas escolas campo. 

 

 

Palavras chaves: Indígenas, escolas, livros didáticos e pesquisa.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente texto trata de uma pesquisa que se encontra em desenvolvimento, vinculada ao 

programa de pós-graduação stricto sensu em história da UFG, iniciada em 2013. A pesquisa tem 

como proposta, investigar como são abordados os conteúdos relacionados aos povos indígenas 

em livros didáticos de história e nas escolas públicas do ensino fundamental da cidade de Ceres, 

durante o período de 2011 a 2015. 

A orientação metodológica se estabelece por meio de pesquisas de campo e 

análisesbibliográficas referente ao assunto.As pesquisas de campo acontecem por intermédio de 

observações nas próprias escolase conta com a aplicação de questionários e entrevistas 

relacionadas à questão indígena, direcionadasaos alunos, professores e coordenadores .Para 

realizar as entrevista toma-se, por base, as concepções teóricas da metodologia em história oral 

e seus princípios éticos. 

As escolas selecionadasoferecem ensino fundamental regular e em tempo integral: o Colégio 

Estadual Hélio Veloso, Colégio Estadual São Tomasde Aquino, Escola Estadual Virgílio do 

Vale, Escola Estadual Professora Maria Carmelita Macedo Correa, Escola Municipal Pequeno 

Príncipe. O recorte temporal eleito para a execução da pesquisa é de 2011 a 2015. 

Os livros didáticos utilizados são provenientes de duas coleções: “História sociedade e 

cidadania” do autor Alfredo Boulos Júnior, Nova edição da editora FDT. E a coleção do Projeto 

Araribá desenvolvida e produzida pela Editora Moderna, e tem como editora responsável e 

coordenadora editorial: Maria Raquel Apolinário. 



                                                                                                                                                                          
Ambas as coleções apresentam uma proposta do ensino de história integrada com a abordagem 

linear do tempo histórico, e o objetivo é estabelecer a relação entre os conteúdos referentes à 

África, Ásia, Europa e América, ou seja, articulam contextos históricos nacionais e 

internacionais. Os livros e encontra-se estruturados em quatro volumes: 6º, 7º, 8º e 9º anos do 

ensino fundamental. 

 

 

2. Descrição do local da pesquisa: Vale do São patrício e Ceres. 

 

O Vale do São Patrício está localizado na região do Centro-oeste do Brasil no Estado de Goiás. 

De acordo com os dados do IBGE , a região é composta por vinte e três municípios que são: 

Goianésia, Jaraguá, Itapaci, Itapuranga, Rubiataba, Ceres, Uruana, Rialma, Carmo de Rio 

Verde, Barro Alto, Nova Gloria, São Luiz do Norte, Rianápolis, Hidrolina, Santa Isabel, Santa 

Rita do Novo Destino, Ipiranga de Goiás, Pilar de Goiás, Guaraíta, Morro Agudo de Goiás, 

Guarinos,São Patrício e Nova América. O Vale do São Patrício abrange uma área total de 

35.978,3km², e sua estimativa populacional é de 289.373 habitantes.  

A ocupação da região Centro-oeste e do Vale do são Patrício foi impulsionada pela criação da 

política de expansão econômica chamada “Marcha para o oeste” e a implantação da Colônia 

Agrícola Nacional de Goiás  (Cang),criado pelo governo do presidente Getúlio Vargas durante a 

década de 1940. Segundo Garfield (2000), um dos principais objetivos “Da marcha para o 

oeste”, era ocupar e desenvolver o interior do Brasil. E a criação da Cang tinha dentre outras 

finalidades, ser uma colônia produtora e fornecedora de gêneros alimentícios para outros 

Estados brasileiros.  

É no contexto Político e econômico desenvolvimentista do governo de Getúlio Vargas é que se 

inicia o processo de ocupação do vale da São Patrício e da microrregião do município de Ceres.  

De acordo com os dados fornecidos pelo IBGE e pela prefeitura do município, Ceres é um dos 

vinte três municípios que compõem o Vale do São Patrício, está localizado na mesorregião do 

Centro Goiano, na microrregiãode Ceres a uma distância que abrange aproximadamente 180 km 

da cidade/capital de Goiânia, a cidade ocupa uma extensão territorial de 214, 322 km2. 

Ceres teve a sua fundação no processo de criação da Cang e foi a primeira colônia Agrícola 

instalada em Goiás criada durante o governo Getulio Vargas, através do decreto de lei federal 

Nº 6.882 de 19 de fevereiro de 1941. O principal objetivo da criação da Cang era atrair 

“Agricultores de todo Brasil e estimular o inìcio de uma agricultura moderna e ocupar espaços 

urbanos na região do Centro-oeste” (prefeitura municipal de Ceres).  

O fundador/administrador da Cang foi o engenheiro e agrônomo Bernardo Sayão Carvalho de 

Araújo (1901-1959), que além de ser considerado o fundador da colônia agrícola foi 

encarregado de construirem 1958 sob as ordens do presidente Juscelino Kubitscheck a rodovia 

federal Belém-brasília que ligou a colônia/Cang ao terminal ferroviário de Anápolis.  



                                                                                                                                                                          
A região do município de Ceres , na época chamada de Cang, recebeu migrantes procedentes de 

várias regiões do Brasil, principalmente da região de Minas Gerais, que vieram atraídos pela 

oferta de lotes rurais. Na acepção de Borges (1996), Havia no decreto de fundação da Cang a 

extensão territorial de cada lote que variava de 20 a 50 hectares e o proprietário não seria o dono 

definitivo, ou seja, não poderia vender hipotecar ou alugar, só pertenciam a ele aquilo que no 

lote era produzido e, além disso, a infra-estrutura da Cang já oferecia recursos e condições para 

que esses migrantes pudessem se estabelecer na região tais como: Ferramentas para serem 

utilizadas no plantio de cereais, a construção de casas/moradias populares, escolas e apoio 

técnico na agricultura entre outros. Estimulado por esses incentivos houve um acelerado 

crescimento populacional, e em 1947 aCang, já contava com mais de 10.000 milpessoas fixas na 

região.    

Após a emancipação da cidade de Ceres em 4 de setembro de 1953 ocorreu um acelerado 

crescimento populacional ea cidade chegou a ter 70 mil habitantes. Na acepção de Arruda 

(2013), o que teria aumentado a quantidade populacional da cidade de Ceres seria as boas 

condições agrárias da região, cuja fertilidade do solo propiciava boas condições para agricultura, 

isso teria atraído migrantes de várias regiões do Brasil. 

 De acordo com Arruda (2013), a agricultura foi durante muito tempo a base da economia de 

Ceres, mas com o tempo teria ocorrido profundas alterações econômicas e sociais e na medida 

em que se transformou em um município urbano deixou de ter uma economia de base agrícola 

para se tornar um pólo de serviços com ênfase na área da saúde. A cidade hoje é um pólo 

administrativo se destacando principalmente na área da educação e saúde, mais o seu número 

populacional diminuiu em relação a época em que a economia era baseada na agricultura.  

Mesmo o número populacional de Ceres ter diminuído no decorrer do tempo a cidade ainda é 

asexta mais populosa dentre as vinte e três cidades que compõe a região do Vale do São 

Patrício. Sua estimativa populacional conforme o senso do IBGE do ano 2012 é de 20, 924 

habitantes, fica atrás apenas para as cidades de Goianésia com 61, 118 habitantes, Jaraguá com 

41.870 habitantes, Itapaci com 28, 730 habitantes, Itapuranga com 26, 125 habitantes, e por 

ultimo Rubiataba com 23, 156 habitantes.  

Ao analisar os dados das estimativas do IBGE do ano de 2010, referente ao índice de 

desenvolvimento humano (IDH) do Estado Goiás, percebe-se que a cidade de Ceres ocupa uma 

posição considerável no Ranking dos municípios com os mais altos índices de desenvolvimento 

humano. 

Com relação/comparação, aos seus municípios vizinhos que são: Carmo do Rio Verde, Rialma, 

e Ipiranga de Goiás, a cidade de Ceres ocupa o primeiro lugar no ranking, e além do mais, 

apresenta o maior índice de desenvolvimento humano dentre os municípios que compõe o Vale 

do São Patrício. 

 

 

3. Perfil dos alunos envolvidos na pesquisa 

 



                                                                                                                                                                          
As escolas de Ceres recebem alunos de várias regiões do município, inclusive do meio rural e 

atendem alunos de uma faixa etária que varia de 6 a 15 anos, a maioria das escolas, oferece 

ensino em tempo integral, que abrangem as séries iniciais e finais do ensino fundamental. 

Através de observações e análise dos projetos políticos pedagógicos e de cada escola, foi 

possível verificar o perfil dos alunos que as escolas públicas estaduais da cidade de Ceres 

atendem. Uma característica comum encontrado nos cinco projetos pedagógicosforam as 

condições sociais e econômicas em que os alunos se encontram. 

As escolas estão localizadas em regiões periféricas da cidade, atendem crianças e adolescentes 

provenientes de um grupo socialde baixo poder aquisitivo. Além de apresentarem situações 

econômicas desfavoráveis, a maiorias dos alunos enfrentam problemas familiares, e apresentam 

carência de alimentação, vestuário e falta de material escolar.  

Essa realidade interfere diretamente na capacidade do aluno em apreender os conteúdos 

ministrados nas escolas, e faz com que as mesmas, desenvolvam métodos de ensino que 

extrapolam os conteúdos prescritos dos currículos oficiais. Ao atender alunos de diversas 

realidades sociais o ritmo das escolas se processa de maneira peculiar e interferem na prática 

docente. O que condiciona as escolas a realizarem projetos de intervenção no intuito de sanar ou 

diminuir as dificuldades cognitivas, afetivas, sociais,pedagógicas, disciplinarese de 

aprendizagem em geral. 

 

4. Tendências pedagógicas adotadas pelas escolas públicas da cidade de Ceres 

 

As escolas adotam tendências pedagógicas variadas, em um único projeto político pedagógico 

pode ser encontradasduas ou mais tendências pedagógicas . Trechos da obra de Paulo Freire 

(1970), como a “pedagogia do oprimido”, é citado em vários momentos na redação dos projetos 

pedagógicos e elenca a importância do papel social da escola, que consiste, em formar cidadãos 

autônomos capazes de ler o mundo de forma crítica. 

 Nesse sentido, a tendência pedagógica libertadora se faz constante na orientação do projeto 

(PPP). Nesta tendência, as atividades escolares e pedagógicas têm por objetivo discutir questões 

sociais e políticas e tem por ideal, formar alunos capazes de transformar a realidade social e 

política na qual ele se insere. 

Paralelo a esta tendência, se faz constante a tendência construtivista, em que o principal objetivo 

resumidamente, consiste em oferecer as bases para que os alunos possambuscar e encontrar as 

respostas por meio de seu próprio conhecimento prévio, através de uma interação com o meio 

ao qual ele se insere, o centro das preocupações pedagógicas não é o conteúdo em si mesmo, 

mas desenvolver no aluno a capacidade de aprender de forma autônoma. 

 

 

5. Antecedentes científicos e fundamentação teórica do objeto de pesquisa 



                                                                                                                                                                          
 

A pesquisa tem como instrumental analítico modelo/categorias interpretativas da Nova história 

cultural que propõe dentre outras coisas o diálogo com outras áreas do conhecimento como: 

antropologia, sociologia, filosofias, geografia entre outras, numa perspectiva interdisciplinar. 

A antropologia é fundamental e fornece bases para refletir sobre as diversas manifestações que 

diferentes grupos humanos expressam, dinamizados no tempo e espaço, com múltiplas formas 

de interpretar o mundo e lhe atribuir significados, como propõe o antropólogo Osmar Ribeiro 

Thomaz (1995). Dessa forma, condicionados pela teoria antropológica, refinamos o olhar no 

processo de interpretação dos livros didáticos de histórias, ao passo que objetiva analisar como 

são representados os povos indígenas em livros didáticos e nas escolas. 

Essa pesquisa se insere no âmbito da História Cultural, oriunda da linha de pensamento da 

escola/movimento dos Annales de 1929, iniciado na França, tendo como fundadores 

LucienFebvre e Marc Bolch (2001), que nos motiva a pensar uma história problematizadora dos 

acontecimentos históricos e não apenas relatar sucessões de acontecimentos e fatos. 

O trabalho parte do conceito de representação, Nesse sentido é imprescindível trabalhar 

mediante o pensamento sobre o conceito de representação problematizado por Roger Chartier 

(1990) e Carlo Ginzburg (2001), que remete a um tratamento ambíguo para o termo, que tanto 

pode mostrar uma realidade representada evocando uma ausência, como também pode 

representar uma realidade visível sugerindo sua presença . 

Temos como antecedentes científicos, estudos que foram realizados em períodos anteriores, em 

específico na década de 1980 e 1990, dentre eles se destacam: Aracy Lopes da Silva (1987; 

1995) que fornece dentre outros aspectos, bases para pensar a diversidade e complexidades dos 

povos indígenas no Brasil,Luis Donizete Benzi Grupioni (1995),Norma Telles (1987), Mauro 

Almeida (1987),que fizeram estudos em livros didáticos desse período e perceberam a 

existência de vários estereótipos no qual, veiculavam informações depreciativas que não 

correspondiam com a realidade dos povos indígenas.  

Esses estudiosos mostraram também que as informações a respeito dos povos indígenas 

apareciam em momentos específicos no livro didático , e logo após, simplesmente 

desapareciam, não faziam parte do processo histórico do Brasil, ou seja, se tratava de uma 

história estanque, sem continuidades. 

De acordo com GRUPIONI (1995), Os livros didáticos produzem a mágica de fazer aparecer e 

desaparecer os índios na história do Brasil, sempre sãomostrados de forma fragmentada, 

geralmente aparecemno período de chegada dos portugueses, no contexto colonial, sendo 

representado como “coadjuvantes” dos europeus durante os primeiro contatos entre portugueses 

e indígenas no período colonial, ou seja, eram enfocados somente no passado. 

Os povos indígenas não apareciam de forma satisfatória, o livro didático nunca explicava a 

fundo a lógica de algumas sociedades indígenas, apenas mencionam deixando lacunas, sem 

informações precisas, sobre a realidade cultural de tais povos: “os manuais afirmam com 

insistência ser o índio incapaz de trabalhar, mas nunca especifica o conceito de trabalho em 

relação à determinada sociedade, nem que a noção de trabalho vária” (TELLES, 1987, p.85). 



                                                                                                                                                                          
Essa maneira estereotipada de representar os povos indígenas aos escolares tem conseqüências 

mais graves na medida em que reforça preconceitos  no espaço escolar, que reverbera 

diretamente a sociedade, além de reafirmar a forma de pensar preconizada pelo colonizador 

português, ou seja, visão do índio preguiçoso, que atrapalha o desenvolvimento do progresso e 

que está fadado a extinguir-se. São vários os pensamentos desse nível que permeavam ao livro 

didático da década de 1980 e 1990. 

Outros estudiosos que chegaram a conclusões semelhantes em relações ao tratamento dos povos 

indígenas em livros didáticos de história e na escola foram Pedro Paulo Funari e Ana Piñon 

(2011). 

Esses autores apresentam uma pesquisa recente realizada em algumas escolas da cidade de São 

Paulo. A pesquisa mostrou que ainda existem e persistem muitos preconceitos em relação aos 

povos indígenas, principalmente em escolas do ensino fundamental, no qual, a visão que os 

alunos possuem,são genéricas e carregadas de certo teor discriminativo, que em parte é causado 

pela forma que os livros didáticos de história abordam essa questão. 

Os diferentes autores aqui apresentados fornecem bases para executarmos uma análise crítica e 

reflexiva da questão indígena por meio de análises nos livros didáticos e pesquisa nas escolas 

públicas estaduais do ensino fundamental da cidade de Ceres-Go. 

De fato, se torna também inconsistente qualquer crítica demasiadamente centrada no livro 

didático , apresentado como o único meio, pelo qual, é transmitido aos alunos informações 

sobre os povos indígenas . Durante os levantamentos bibliográficos, foram encontradas várias 

pesquisas, antigas e recentes, que apontaram para essa tendência, tendo como alvo das críticas, 

os próprios livros didáticos de história sem levar em consideração a prática docente escolar.  

Obviamente, não se trata de direcionar o olhar apenas para um ângulo da problemática, é 

necessário compreender que o livro didático é apenas um instrumento, sem deixar de considerar 

sua enorme importância, no qual, o professor possa optar, não é de natureza impositiva. 

 O que foi perceptível durante as observações é que muitos professores não fazem o uso 

regularmente dos livros didáticos de história em seu cotidiano escolar, ou melhor, em sua 

prática docente em sala de aula. 

Muitos professores que lecionam a disciplina de história preferem fazer o uso de outros recursos 

didáticos, tais como: atividades extraclasses aoconduzir os alunos até a biblioteca, laboratório de 

informática, e assim desenvolver seu conteúdo, ou levar às salas de aulas, outros materiais, 

como: recortes de revistas e jornais, documentários e outros recursos referentes ao conteúdo.  

A maioria dos professores mostrou desconhecer a questão indígena,a despeito, de ser uma 

temática exigida constantemente nas matrizes curriculares. Ao observar as aulas, neste estado 

atual da pesquisa, muitosprofessores de história se mostram avessos a questão indígena e 

prescindem de um saber mais elaborado da questão.  
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Notas 

 
vii

 Anterior às visitas nas escolas e as observações em campo, o projeto foi submetido ao comitê de ética 

em pesquisa (CEP), por meio da plataforma Brasil, uma base nacional unificada de registros de pesquisas 

que envolvem seres humanos. Nesse sentido, a pesquisa passou por um processo de avaliação das 

questões éticas. Logo após as apreciações éticas o projeto foi aprovado e sua execução em campo foi 

autorizada por intermédio do “Parecer consubstanciado”, emitido pela própria comissão do comitê de 

ética. 

 
vii

 Algumas coleções disponíveis para avaliações no guia do livro didático apresentam a propostas da 

história temática, que trabalha e organiza temas e conteúdos pré-estabelecidos, e também a proposta de 

história intercalada que organizam os conteúdos de formas alternadas mesclando assuntos de história 

geralehistória do Brasil. Cada coleção apresenta um quadro cronológico diversificado, porém, podem ser 

organizados na perspectiva integrada, temática ou intercaladaque geralmente  estruturam  o tempo em 

uma cronologia linear de base européia. Para melhores informações consultar o guia do PNLD do ano de 

2014 por meio do site:<http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/escolha-pnld-2015/guias-

anteriores/item/4661-guia-pnld-2014> 

 
vii

Esses dados foram extraídos com base no senso do IBGE do ano de 2012. 

 
vii

  A Colônia Agrícola Nacional de Goiás, hoje a atual cidade de Ceres foi a primeira a ser criada 

implantada na década de 1940 pelo governo de Getúlio Vargas. Foi implantada em uma região ao norte 

de Goiânia. A cidade de Rialma (que faz fronteira com Ceres), também surgiu com a criação da Cang e se 

estabeleceu na margem esquerda do Rio das almas. As duas cidades se desenvolveram simultaneamente e 

a fronteira entre elas, (que liga ou separa), é apenas um rio, chamado de Rio das Almas. 

 
vii

 É necessário entender que a região do centro-oeste já era ocupada e povoada por vários povos 

indígenas que já habitavam a região central do Brasil muito antes dos projetos de ocupaçãodo governo do 

presidente Getúlio Vargas na década de 1940. 

 
vii

Não foram encontrados documentos ou relatos do período de criação da Cang, informando sobre a 

existência de povos indígenas habitando em específico o município onde se edificou a cidade de Ceres, 

mais certamente essa região já estaria a muito tempo povoada. Sobretudo deve-se ressaltar que muito 

próximo ao município de Ceres, nas regiões compreendidas pelos municípios de Rubiataba e Nova 

América, vive um grupo indìgena diversificado conhecido por “Tapuios”, que teriam chegado à região 

impulsionada pela colonização do centro-oeste em meados do século XVIII, motivada pela mineração. 

Logo após esse processo migratório, a região se tornou um aldeamento conhecido como: “Aldeamento 

Indìgena Carretão” construìdo pela administração colonial portuguesa em 1788. Contudo, de acordo com 

alguns relatos, “tapuio”, não é uma expressão que designa uma etnia, é a forma que os outros moradores 

da região os identificam. Os povos que chegaram nessa região podem ser oriundos de diversas etnias, 

entre elas as etnias: Xavantes, Xerentes, javaé e Karajás/Iny. Essa mesma região também teria acolhido 

negros africanos, fugidos da escravidão das fazendas o que ocasionou uma maior miscigenação do grupo. 

Maiores informações consultar:http://redesestudantesindigenas.unemat.br/htm/default.php?Strnav=15:24 

 
vii

  O nome “Ceres” tem sua origem na mitologia Greco-romana, era uma divindade muito reverenciada 

na antiguidade. Identificada como deusa dos cereais, esse nome foi atribuído a Cang pelo fato da região 

no ínicio de sua fundação ser uma grande fornecedora de cereais e outros produtos alimentícios para as 

demais regiões do Brasil. Pra maiores esclarecimentos sobre o mito da deusa grega e romana “Ceres” 

analisar o site: http://ceres.blogs.sapo.pt/10837.html. 

 
vii

  Para consultar a lista dos municípios de Goiás e seus respectivos índices de desenvolvimento humano 

acessar o site: 



                                                                                                                                                                          
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=52&idtema=118&codv=v01&search

=goias|ceres|%C3%8Dndice-de-desenvolvimento-humano-municipal-idhm-.  

 
vii

 Esta foi uma característica comum, encontradas durante a análise dos cinco projetos pedagógicos das 

escolas, as orientações pedagógicas aparecem mescladas e intercaladas, não há uma definição clara com 

relação às tendências. 

 
vii

  Essa tendência pedagógica é fortemente influenciada por Paulo Freire, cujo, um dos principais 

objetivos é fazer com que os alunos tenham consciência e saibam interpretar do mundo em que vivem. As 

discussões e as práticas pedagógicas estão centralizadas em temas sociais e políticos, no qual o professor 

coordena e atua junto aos alunos. Para melhores informações consultar o site: 

>http://academico.ifam.edu.br/Uploads/materiais_aulas/29039-

tend%c3%aancias_pedag%c3%b3gicas.pdf> 

 
vii

 É necessário perceber que o conceito de representação é extremamente complexo e geram controvérsias 

em relação o seu uso. Ao fazer a crítica do uso desse conceito, Dominique dos Santos (2011), mostra que 

as maiorias dos trabalhos científicos que fazem o seu uso transmitem a impressão de que o dois autores 

supracitados são os expositores máximos dessa problemática, por conseguinte, o único caminho possível 

para o diálogo, quando na verdade, está inserido em uma ampla tradição de reflexão sobre o conceito. 

Portanto, é necessário refletir sobre o conceito de representação levando em conta as discussões teóricas 

que o tratam não só na dimensão social mais também na dimensão filosófica e suas divergências. No 

decorrer da pesquisa, direcionaremos os estudos para as questões que envolvem a complexidade do 

conceito de representação no sentido de fazer o uso mais adequado em relação à presente pesquisa. 

 
vii

 De acordo com Grupioni (1995), o momento em que os indígenas apareciam nos livros didáticos era o 

período de chegada dos portugueses ao continente americano, esse período era tratado como a 

“descoberta” do Brasil. Os livros usavam o termo “descoberta” como se os europeus fossem os primeiros 

a chegar ao continente americano, como se já não existissem outros povos que habitavam há muito tempo 

o continente. 

 
vii

GRUPIONI (1995) mostra que o preconceito ou atitudes preconceituosas são causados por apreciações 

feitas sem um conjunto de informações satisfatório sob determinado povo, nesse caso se insere a 

diversidade cultural dos povos indígenas que geralmente são tratados de forma genérica e insuficiente. 

 
vii

 É necessário levar em consideração que o livro didático é um produto mercadológico e está inserido na 

concorrência do mercado editorial, não é feito apenas pelo autor que escreve o texto, é criado por uma 

série de técnicos como: profissionais em iconografia, em arte, cartógrafos criam os mapas, profissionais 

de revisão que ajustam e padronizam o texto, equipe jurídica, e todo esse processo é acompanhado pela 

gerência editorial. Ver “o saber histórico na sala de aula” (Circe Bittencourt (org),2003) 

 
vii

 Não é somente por meio do livro didático que os alunos tem acesso a informações relacionadas aos 

povos indígenas. A imagem dos povos indígenas é veiculada por outros meios de informações 

constituídos por : revistas, jornais impressos e televisivos, programas de televisão, selos , cartões entre 

tantos outros. Para maiores informações consultar o texto “olhares que fazem a diferença: o ìndio em 

livros didáticos e outros artefatos culturais” (Terezinha de Oliveira, 2003) disponìvel 

em:<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n22/n22a04.pdf>. 

 
vii

  Durante as observações nas escolas e o diálogo diretamente com os professores e coordenadores, foi 

verificável que a maioria dos professores que lecionam a disciplina de história não são graduados na área, 

geralmente são professores graduados em outras disciplinas, que assumem as aulas de história para 

completarem sua carga horária, às vezes, nos deparamos com professores de áreas bem distintas 

lecionando a disciplina história. Essa falta de profissionais específicos graduados e licenciados em 

história está presente nos próprios projetos políticos pedagógicos, durante as análises foi verificado que a 

cada vinte professores apenas dois ou três são graduados em área específica. 
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Entre o excesso e a comedida: considerações acerca das representações das 

relações amorosas romanas sob a ótica de Ovídio em Epistulae Heroidum (I a.C./I 

d.C.) 
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RESUMO: 

Objetivamos, na presente comunicação, realizar uma breve análise acerca das 

representações das relações amorosas romanas sob a ótica do poeta latino Ovídio em 

sua obra Epistulae Heroidum. Tal obra foi construída no seio do Principado de Augusto, 

momento em que houve, ao menos no discurso, uma intensa tentativa de retomada do 

mos maiorum por parte do Princeps. Augusto pôde contar, através dos círculos literários 

de patronagem, com pessoas, como os poetas e os historiadores, que reproduzissem esta 

imagem de seu governo. Ovídio esteve inserido em um destes círculos literários e, ao 

que nos parece, nesta sua obra (re)construiu modelos de conduta e de contra-conduta 

dentro dos relacionamentos amorosos, modelos estes que encontram-se em sintonia com 

os próprios pressupostos de reforço e regulamentação da família aristocrática 

empreendidos pelo Princeps Augusto. 

Palavras-Chave: Epistulae Heroidum; Mos Maiorum; Relações amorosas; Principado. 

 

O historiador Hilário Franco Júnior defende que o cérebro do ser humano é 

capaz de realizar não somente processos racionais, como estamos habitualmente 

fadados a acreditar, mas também de perceber as sensações, as quais permitem que ele 

faça avaliações emocionais (FRANCO JR, 2010, p. 51). Tal argumentação caminha ao 

encontro de nossas orientações, por acreditarmos que nós, enquanto seres humanos, 

possuímos a noção geral de que o cérebro percebe as emoções, porém, suas 

especificidades irão variar de acordo com determinados contextos. As emoções serão 

sentidas, percebidas e, sobretudo, representadas, diferentemente em espaços temporais e 

espaciais específicos, uma vez que a influência dos preceitos morais, sociais, 

econômicos, políticos e culturais de cada imaginário se fará presente nas condutas 

amorosas e, consequentemente, nas representações acerca das mesmas. Partindo de tal 

pressuposto, nos propomos, na presente comunicação, a realizar uma investigação 



                                                                                                                                                                          

acerca das representações
vii

 das relações amorosas
vii

 romanas entre finais do século I 

a.C. e início do I d.C., sob a ótica do poeta latino Ovídio, em sua obra Epistulae 

Heroidum. 

Ao realizarmos tal proposta deparamo-nos com alguns problemas. O documento 

que lidamos é escrito e, de acordo com o historiador Richard Miles, a escrita possuía um 

importante papel na construção cultural, identitária e do poder nesta sociedade (MILES, 

2005, p. 52). Mas, evidentemente, a escrita não deveria ser a única forma de 

comunicação estabelecida entre o Imperador e as demais pessoas pertencentes à 

sociedade romana do período aqui abordado. Faz-se necessário ressaltar que grande 

parte de tal sociedade era oral e que ser letrado não era algo universal, logo existiram, 

também, formas não verbais de comunicação. Devemos enfatizar um detalhe de 

fundamental importância: “Sem a palavra escrita seria impossìvel a manutenção do 

Império. O conhecimento era poder e o Império romano soube articular bem as 

informações do governante aos governados (e o inverso também)” (MILES, 2005, p. 

38). E a fim de articular tal dinâmica do Império, Augusto se ligou também às pessoas 

detentoras da escrita, como os poetas, para que atuassem como uma forma de ligação 

com a sociedade governada pelo Princeps. Logo, o documento aqui analisado nos 

chegou escrito pela voz de um homem pertencente à aristocracia. O que analisamos 

então é a representação das relações amorosas pela ótica masculina, e não feminina. O 

que não nos impede que fiquemos atentos aos detalhes presentes em tais representações 

a partir da voz de um ser humano pertencente ao sexo construído como masculino sobre 

o sexo feminino, bem como sobre o próprio silêncio estabelecido sobre essas mulheres. 

Públio Ovídio Nasão
vii

, poeta de nossos estudos, assim como a maioria dos 

poetas considerados romanos, não nasceu em Roma, mas na cidade de Sulmo, 

localizada no lado Oriental da Itália (GREEN, 2011, p. 11), no ano 43 a.C.. Em 8 d.C., o 

poeta foi degredado para Tomos, cidade situada nas margens do Mar Negro. Os reais 

motivos para tal desterro são desconhecidos, mas algumas hipóteses giram em torno da 

imoralidade atribuída a sua obra Arte de Amar. No que se refere às causas do exílio, 

nossa perspectiva caminha ao encontro da abordada por Fergus Millar, ao defender que 

nas obras escritas pelo poeta fica evidente seu compromisso literário para com o novo 

regime, o que não quer dizer que seja, também, um compromisso pessoal, até porque 

não se pode ter conhecimento acerca deste aspecto (MILLAR, 2002, p. 322). Em 17 ou 

18 d.C. o poeta faleceu na cidade em que se encontrava exilado. 



                                                                                                                                                                          

A data
vii

 de produção de Epistulae Heroidum é incerta. Mas, de acordo com 

Katharina Volk (2010, p. 8), pelo fato de Ovídio realizar referências acerca da 

elaboração desta dentro de sua primeira obra, Amores, acredita-se que tenha sido escrita, 

ao menos em partes, simultaneamente com Amores, ou seja, durante o último trimestre 

do século I a.C.. Tendo em vista sua possível data de produção, a obra foi escrita 

durante o período compreendido como Principado de Augusto. Antecedendo a tal 

contexto, em finais da República guerras civis ocorreram em Roma, ocasionando o 

enfraquecimento político da mesma e, principalmente, do mos maiorum
vii

. Os anos 

seguintes à morte de Júlio César foram permeados por constantes conflitos, bem como 

pela luta de Augusto contra adversários fortes, a fim de obter sua supremacia política e 

militar. Tais conflitos propiciaram o aumento do número de mortes de homens que iam 

lutar na guerra, o número de casamentos diminuiu e, consequentemente, o nascimento 

de crianças legítimas foi reduzido. A família, que exercia um papel fundamental dentro 

da moral romana, encontrava-se fragmentada com estas guerras. 

Com as vitórias na batalha de Áccio, em 31 a.C., a detenção do poder sobre o 

Império centrou-se em Augusto, o qual esforçou-se em consolidar sua vitória e em 

promover medidas para um governo estável, uma vez que, para o autor Joseph Farrell, o 

Princeps optou pela tentativa de encerrar as guerras civis e de promover guerras contra 

os inimigos externos (FARRELL, 2005, p. 44). De acordo com Paul Zanker: “Ainda 

depois de Áccio, a atitude de muitos romanos, sobretudo entre a classe alta, era 

pessimista. Uma das principais razões da apreensão em respeito ao futuro derivava da 

ideia, muito difundida, de que a guerra civil e outros desastres haviam sido causados 

pela decadência moral” (ZANKER, 2005, p. 128). Horácio, poeta contemporâneo de 

Ovídio, em sua obra Odes deixa em evidência esta ideia amplamente difundida acerca 

da decadência moral e dos costumes: “gerações em culpa fecundas primeiro poluìram as 

núpcias, a família, as casas; desta fonte correu a desgraça, que se espalhou pela pátria e 

pelo povo” (Horácio. Odes, III, 6, 17-20).  

Como argumentamos anteriormente, o início do Principado romano foi marcado 

por inúmeras instabilidades provenientes das guerras civis, e a família constituía um 

forte elemento que se encontrava imerso nesta vulnerabilidade. Tendo em vista estes 

fatores, em 18 a.C. Augusto implementou a Lex Iulia de maritandis ordinibus e em 9 

a.C. a Lex Papia Poppaea
vii

, e as obras da primeira fase do poeta foram construídas 

justamente entre este período, o que nos leva a crer que Ovídio reforçou, ou ao menos 



                                                                                                                                                                          

almejou reforçar, aos cidadãos romanos e às matronas os ideais vigentes esperados para 

os relacionamentos amorosos, os quais não deveriam conter excessos e desmedidas e 

deveriam prezar pelo amor racional, ou seja, aquele destinado à procriação e à 

perpetuação de determinadas linhagens. Podemos perceber, em Epistulae Heroidum, a 

ênfase na instituição da família: 

Nós somos três seres indefesos: tua esposa, uma frágil mulher, Laerte, 

um ancião, e Telêmaco, uma criança. [...] Que os deuses concedam, e 

eu peço que acontecendo em sua ordem nossas mortes, feche meus 

olhos e feche também os teus! [...] Mas Laerte, como homem que já 

não está para empunhar armas, não é capaz de segurar o governo, 

rodeado de inimigos; a Telêmaco chegará, se conservar a vida, a hora 

de ser homem, mas por agora necessitaria da ajuda de seu pai para 

conservá-la. Tampouco eu tenho forças para expulsar do palácio os 

inimigos; tens que vir, nosso porto e nosso altar de salvação! Aqui 

tens teu filho, e queiram os deuses que o conserve, que em seus ternos 

anos deveria estar aprendendo tudo o que seu pai poderia ensiná-lo. 

Pensa também em Laerte: ele atrasou sua última hora apenas para que 

você feche os seus olhos. E quanto a mim, que era jovem quando me 

deixastes, por mais breve que venhas parecer-te-ei velha (Ovídio. 

Epístola de Penélope a Ulisses, Epistulae Heroidum, 98-117). 

Dentro deste contexto, Augusto ocupou-se intensamente de uma política que, ao 

menos no discurso, se voltava para a tentativa de restituição da Res publica em conjunto 

com “[...] um amplo programa de „saneamento‟ da sociedade. Seus lemas eram a 

renovação da religião e da moral, da virtus e da dignidade do povo romano” (ZANKER, 

2005, p. 128). Esta ênfase em sua política de restauração do mos maiorum foi 

amplamente divulgada por grupos de pessoas que Augusto pôde contar, como poetas e 

historiadores. O próprio Princeps, nas Res gestae, enfatiza estas características de sua 

política:  

No consulado de M. Vinício e Q. Lucrécio, depois no de P. Lêntulo e 

Cn. Lêntulo e, em terceiro lugar, no de Paulo Fábio Máximo e Q. 

Tuberão, havendo entre o senado e o povo romano consenso de que eu 

fosse escolhido para curador único das leis e costumes com o poder 

máximo, nenhum cargo concedido contrariamente ao costume dos 

antepassados eu aceitei. Os que, então, o senado quis que fossem 

desempenhados por mim, desempenhei-os inteiramente pela 

autoridade tribunícia. Eu mesmo mais de cinco vezes pedi e aceitei 

um colega senador para o exercício dessa autoridade (Res Gestae Diui 

Augusti, VI). 
 

Ao indagarmos acerca da visão ovidiana sobre as relações amorosas, um 

primeiro elemento que se faz de fundamental importância para a nossa análise diz 

respeito ao fato de Ovídio, para além de ter participado do círculo de Messala Corvino, 

ter também integrado a corte imperial
vii

. Logo, como as demais pessoas que faziam 



                                                                                                                                                                          

parte deste ambiente, o poeta atuava como intermediário e beneficiário entre as normas 

ditadas por Augusto e a aristocracia (WALLACE-HADRILL, 2008, p. 297). Ovídio, 

pertencente à corte, para além de escrever poesias com a finalidade de entreter o 

Princeps e as demais pessoas pertencentes à aula Caesaris, foi também um homem de 

seu tempo, o que nos fornece indícios para encontrar em Epistulae Heroidum elementos 

que perpassem as mudanças que a sociedade romana de tal período estava vivenciando, 

principalmente no que se refere ao âmbito das relações amorosas, uma vez que o amor 

dos primeiros tempos estava diretamente ligado ao conjugal, no qual o sexo era restrito 

à procriação e o sentimento era indiferente (GRIMAL, 1991, p. 15). 

Tendo em vista tais aspectos referentes ao contexto, passemos então para a 

análise do próprio documento Epistulae Heroidum. Este é constituído por 21 epístolas 

construídas por Ovídio e representadas na voz de heroínas e heróis provenientes do 

mito, sobretudo grego, e uma personagem proveniente da História, Safo. O primeiro 

grupo é composto por 15 epístolas que possuem como remetentes heroínas, as quais 

Ovídio constituiu como se tivessem escrito e endereçado missivas aos seus amados, os 

quais se encontravam ausentes, porém não obtiveram resposta. Nelas o poeta, através 

das heroínas, utilizou-se do manuseio das palavras e dos elementos de persuasão a fim 

de expressar o desespero provocado pelo amor desmedido e pelo abandono sofrido, bem 

como a esperança pelo retorno dos heróis. O segundo grupo é composto por epístolas 

emparelhadas, as quais Ovídio construiu como se heróis representassem os remetentes e 

as heroínas as destinatárias, as quais responderam às missivas. Para Stephen Harrison, 

estes três pares de epístolas duplas acrescentaram o elemento do debate retórico 

(HARRISON, 2002, p. 89). E como pontuou Philip Hardie, nestas epístolas, Ovídio 

representou o cidadão romano como escravo não só do amor, mas também de uma 

mulher (HARDIE, 2002, p. 44). 

A forma na qual esta obra foi escrita compreende dois gêneros: o elegíaco e o 

epistolar. Para Roy Gibson, o gênero elegíaco não representa a união trazida pelo amor, 

mas o contrário. Comumente a Elegia traz elementos relacionados ao amor desmedido, 

e também elementos de constante confronto, podendo a personagem expressar sua 

submissão ao amor e à pessoa amada (GIBSON, 2005, p. 77). Dentro de tal obra, 

Ovídio raramente fala, através das personagens, de forma explícita sobre as 

características do gênero da mesma. Porém, em uma epístola em específico, a de Safo a 

Fáon, através da heroína o poeta romano se remete claramente às características da 



                                                                                                                                                                          

Elegia romana, ligadas à expressão do amor e dos sofrimentos decorrentes dele, como 

podemos perceber logo no início da epístola:  

Teus olhos, lendo esta carta, escrita por mão devota, reconheceram 

logo minha letra, ou, se não tivesses lido o nome de Safo, que a 

traçou, saberias quem te enviou um bilhete tão breve? Talvez também 

te perguntes porque escolhi versos com tamanhos diferentes, quando 

estou mais acostumada aos ritmos da lira. Preciso chorar sobre meu 

amor; a elegia é um canto choroso; nenhum alaúde convém às minhas 

lágrimas (Ovídio. Epístola de Safo a Fáon, Epistulae Heroidum, 5-

10). 

Através do excerto exposto acima, percebemos que Ovídio enfatiza, na voz de 

Safo, as caracterìsticas da Elegia ligadas às lamentações do amor. “É claro (apesar de 

que Safo não faz este ponto) que não é apenas seu modo melancólico que faz com que 

as Heroides seja propriamente elegìaca, mas também seu conteúdo amoroso” (VOLK, 

2010, p. 41). 

No que se refere ao gênero epistolar, Edwards (2005, p. 270) salienta que para 

ser uma epístola
vii

 deve, em primeiro lugar, haver um destinatário e um remetente. 

Consequentemente, o elemento que se faz de fundamental importância é a separação 

entre quem escreve e o destinatário. A epístola serve para superar uma distância e, ao 

mesmo tempo, para nos lembrar de que existe a distância entre quem escreve e quem a 

recebe. 

Muitos dos poetas pertencentes ao período augustano, ao enfatizarem em seus 

discursos as paixões, o faziam como uma forma de confirmar os juízos e valores 

vigentes nesta sociedade (KASTER, 2006, p. 324). Podemos perceber tal confirmação 

da moral romana presente em Epistulae Heroidum, quando Ovídio enfatiza, na voz dos 

heróis e das heroínas, a paixão através da entrega total e das declarações de amor à 

pessoa amada, ao mesmo passo em que realiza julgamentos e avaliações sobre o amor 

desmedido através dos lamentos, como nos diz o fragmento retirado da epístola de Fílis 

a Demofonte abaixo:  

Tenho ainda nos olhos o espetáculo de tua partida; vejo tua frota, 

pronta para navegar, estacionando em meus portos. Ousaste abraçar-

me e, inclinado sobre o pescoço de tua amante, imprimir sobre meus 

lábios ternos e longos beijos, confundir tuas lágrimas com as minhas, 

queixar-te do favor dos ventos que enfunavam tuas velas e dizer-me, 

afastando-te, estas últimas palavras: „Fìlis, espera teu Demofoonte‟. 

Esperaria por ti, que partiste para nunca mais ver-me? Esperaria por ti, 

que partiste para nunca mais ver-me? Esperaria pelas velas que evitam 

nossos mares? Todavia espero: volta para tua amante: já demoraste 

tanto! Que tua promessa tenha sido falsa somente quanto ao tempo 

(Ovídio. Epístola de Fílis a Demofonte, Epistulae Heroidum, 90-105). 



                                                                                                                                                                          

 Em tal excerto a heroína realiza súplicas de amor e pedidos para que o herói 

retorne e, ao mesmo tempo, podemos perceber os momentos de lucidez e sensatez, nos 

quais ela percebe os males ocasionados por seu amor desmedido e se questiona se 

deveria mesmo esperar pelo retorno do herói e, mesmo questionando, em seguida 

mantém o posicionamento de que continuará na espera pelo retorno, até mesmo porque, 

como consta na epístola de Penélope a Ulisses: “[...] O amor se inquieta e teme se 

cessar” (Ovìdio. Epìstola de Penélope a Ulisses, Epistulae Heroidum, 14-15). 

Era um imaginário em que a moral vigente dizia que “o esteio da famìlia não o 

encontramos tampouco no afeto natural. O direito grego como o direito romano não 

tinham em conta este sentimento. Este podia realmente existir no íntimo dos corações, 

mas para o direito nada contava, nada era” (COULANGES, 2004, p. 36). Ainda de 

acordo com este autor, o que uniu a familia romana desde o princípio não foi o 

sentimento, mas a religião do lar e dos antepassados. Dentro desta religião doméstica, a 

primeira e mais importante instituição a ser estabelecida foi o casamento. No que se 

refere ao casamento romano, Pierre Grimal argumenta: 

Em contrapartida, por ter como objetivo a fecundidade humana, a 

união dos esposos conservava um caráter sagrado; o casamento era 

um ato solene, especialmente quando realizado entre famílias que 

assim uniam suas descendências. Rodeava-se de mil proteções 

religiosas ou mágicas, relativas mais à sua realização carnal que ao 

destino pessoal dos cônjuges. À gens pouco importava a felicidade do 

casal; bastava que conseguisse engendrar uma nova geração, que, por 

sua vez, perpetuasse a raça. Feito de desejo ou aquiescência carnal, de 

ternura, de vontade consciente, até de hábito, o amor como sentimento 

não passava de uma superestrutura que os costumes não levavam em 

conta. Isso perdurou por muito tempo; as leis imperiais ainda o 

atestam (GRIMAL, 1991, p. 6-7).  

 Ao que parece, para os romanos dos séculos I a.C. e I d.C., o ideal de amor 

deveria tender ao equilíbrio, assim como todos os elementos da sociedade deveriam 

tender à harmonia do Universo. Deveria estar ligado à razão, àquele que garante a 

perpetuação da família, bem como ao culto aos ancestrais (GRIMAL, 1991, p. 2). Já sua 

desmedida, seu excesso estaria ligado à paixão, ao desejo, ao irracional, àquilo que ia 

contra a natureza e o equilìbrio das coisas. “A paixão não é uma passividade mas um 

movimento, um movimento irracional da alma contrário à natureza, ou uma tendência 

sem medida” (BRUN, 1970, p. 80). E ainda, o que estaria ligado à paixão não constituìa 

domínio da razão. Seria uma forma de submissão imposta, não uma ação premeditada 

(ANDRÉ, 2006, p. 234).  Ovídio parece representar o amor desmedido ligado ao desejo 



                                                                                                                                                                          

e à paixão em contraposição ao amor ligado ao racional, àquele responsável por 

perpetuar a família, como podemos perceber através do seguinte fragmento, retirado da 

Epístola de Enone a Páris, em que o poeta explicita a desmedida das ações propiciada 

pela paixão, deixando implícito, talvez, que o amor visado pela moral romana deveria 

ser o contrário da paixão: 

Dali avistei primeiro as velas de tuas embarcações e quis, através das 

ondas, lançar-me ao teu encontro. Enquanto eu ainda oscilava, vi os 

ornamentos de púrpura brilhar no alto de tua proa. Estremeci; este 

ornamento não era o seu. Teu navio se aproximou, e, levado por um 

vento rápido abordou na praia. Vi então, com o coração batendo forte, 

um rosto de mulher. Não era suficiente? Por que, ainda, insensata, 

continuar ali? Tua indigna amante estreitava-se contra o teu peito. 

Então, feri e golpeei meu peito, dilacerei, com a ponta das unhas, 

minhas faces banhadas de lágrimas, enchi com meus gritos lastimosos 

o monte sagrado de Ida. Depois fui esconder minhas lágrimas nos 

antros que me são caros” (Ovìdio. Epìstola de Enone a Páris, 

Epistulae Heroidum, 65-75). 

Cabe-nos ainda indagar quem seriam as denominadas heroínas pelo poeta nesta 

obra. Quem elas poderiam estar representando dentro de tal imaginário? No mundo 

antigo “É significativo que numa figura individual se resumam simultaneamente uma 

ordem e uma contra-ordem, uma necessidade e um problema, um exemplo do pensável 

e um modelo do impossìvel” (ROMANO, 1994, p. 129). Isto se torna perceptível nas 

heroínas e heróis ovidianos, uma vez que se constituem enquanto figuras ambivalentes e 

que estão em constante conflito entre dois mundos, entre as ações permitidas e as 

condenáveis pelo mos maiorum. Acreditamos que elas poderiam representar mulheres 

de vida errática, bem como matronas (detentoras da beleza, fertilidade e pureza), ou 

seja, representando modelos e contra-modelos a fim de mostrar a importância da 

restauração do mos maiorum, moral esta ligada à necessidade da manutenção da família 

na sociedade romana do século de Augusto como vimos ao longo desta comunicação. 

Os heróis, mesmo querendo ordenar um mundo caótico e desarmônico, poderiam ser 

transgressores, poderiam ultrapassar, em suas ações, os limites impostos pela sociedade 

do proibido e do condenável. Na obra em questão, acreditamos que as heroínas e os 

heróis foram considerados como tais pelo poeta, por simplesmente ultrapassarem os 

limites do condenável pela sociedade romana: os limites do amor. A entrega total e de 

forma desmedida ao amor e ao amado foi o erro ou a imperfeição que os levou às 

desventuras. E, ao mesmo tempo, a figura do herói vai ao encontro dos momentos de 



                                                                                                                                                                          

lucidez em que percebem o erro cometido pela entrega de forma desmedida ao amor e 

ao amado, e realizam críticas e lamentos.  

Por fim, devemos chamar a atenção para o fato de que o documento Epistulae 

Heroidum, da forma pela qual nos chegou, foi escrito por um homem que esteve 

inserido no ambiente da aula Caesaris. Tais escritos estão carregados de elementos que 

eram fundamentais para a manutenção do poder do próprio Princeps. Devemos ter em 

mente que a sociedade romana não era uma e homogênea, logo, a tentativa de se 

construir modelos de conduta e contra-conduta, modelos a serem seguidos e a serem 

rejeitados, visou atingir determinado segmento social, o da aristocracia. Obviamente, tal 

olhar aristocrático sobre estes acontecimentos não pode se tornar a versão oficial da 

História, mas é a que nos chegou, é a que temos acesso. Mas, fez-se perceptível 

também, ao longo desta investigação, a ênfase na atribuição de condutas e contra-

condutas específicas para o sexo masculino, e outras específicas para o feminino. 

Consequentemente, há uma naturalização dos sexos. Todavia, ao mesmo tempo, 

devemos perceber que tais posturas tanto não eram naturais que se precisou escrever 

sobre isto, ora para negar condutas inaceitáveis àquela moral romana, ora para reafirmar 

outras tidas como ideais. Se precisaram escrever e reafirmar tais posturas, por 

intermédio dos círculos que patrocinavam os poetas, é porque, provavelmente, existiram 

seres humanos que tentaram romper, ou de fato romperam, questionaram, ou almejaram 

questionar, mesmo que de forma inconsciente, tais imposições. 
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 Levando em consideração que a obra Epistulae Heroidum foi construída por um poeta que integrou a 

aristocracia romana e que participou de forma intensa da vida na Aula Caesaris, nossa investigação pauta-

se nas representações das relações amorosas romanas, uma vez que, como pontuou Roger Chartier, “as 

representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à universalidade de um diagnóstico 

fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjam” (CHARTIER, 2002, 

p. 17). Ou seja, as representações não são neutras, ao contrário, elas buscam satisfazer os interesses de 

cada imaginário, bem como justificar as intenções dos indivíduos ou grupos que as constroem. Devemos 

levar em consideração que a visão contida em Epistulae Heroidum não diz respeito à realidade, mas aos 

ideais da aristocracia imperial romana; o que não implica que as aspirações almejadas tenham sido de fato 

alcançadas dentro dos grupos destinatários e, até mesmo, dentro dos grupos que não se incluíam como os 

principais destinatários destes intentos. 
vii

 Compreendemos, em nossa pesquisa, as relações amorosas como aquelas que podem abarcar o amor, o 

desejo, os preceitos morais do período, bem como a forma que tais elementos articulam entre si. E ainda, 

de acordo com Lourdes Conde Feitosa, o amor poderia estar ligado tanto às emoções quanto à vida sexual 

ou ao desejo puramente sexual (FEITOSA, 2008, p. 80). 
vii

 A fonte mais importante para sabermos sobre a vida de Ovídio é sua própria obra, Tristia, escrita 

enquanto esteve exilado na cidade de Tomos. Ovídio, assim como seu pai, pertenceu à ordem equestre, a 

segunda ordem mais elevada em Roma depois dos senadores. De suas obras que nos chegaram, podemos 

citar Amores, Arte de Amar, Heroides, Metamorfoses, Fastos, Tristes e Pônticas, tendo sido as duas 

últimas escritas durante seu exílio. 
vii

 De acordo com Katharina Volk, o trabalho de Ovídio pode ser dividido em três fases: Nos primeiros 25 

anos de sua carreira Ovídio elaborou uma série de livros pertencentes ao gênero elegíaco, os quais tratam, 

sobretudo, de temas relacionados ao amor.  Nos seis anos decorrentes até a data de seu exílio, 8 d.C., ele 



                                                                                                                                                                          
trabalhou com seus mais longos poemas, Metamorfoses e Fastos. A terceira fase compreende o período 

em que esteve exilado até sua morte, de suas obras produzidas neste período nos chegaram Tristia, 

Epistulae ex Ponto e Ibis (VOLK, 2010, p. 6). 
vii

 Mos maiorum diz respeito ao conjunto de medidas adotadas por Augusto em seu governo com o 

objetivo ideal de rememoração dos costumes dos ancestrais romanos. De acordo com Débora C. Silva: 

“Augusto detinha em seu governo um grande conjunto de pensadores, letrados, artistas, historiadores, 

entre outros, que tinham como tarefa pensar e criar a partir da revalorização dos mitos e lendas romanas. 

Não necessariamente esquecidos, muitos destes elementos que surgem no governo de Augusto, como 

elementos negligenciados pelo povo romano, são construções daquele momento. Havia um grande 

conjunto de homens de excelência que criaram, buscaram e recriaram sobre as tradições ancestrais, o mos 

maiorum. A maior parte das revalorizações, foram identificadas com a religião arcaica como forma de 

legitimar o governo de Augusto” (SILVA, 2012, p. 28).   
vii

 Ambas as leis alegavam que homens com idade entre 25 e 60 anos e mulheres entre 20 e 50 anos, 

pertencentes à ordem senatorial e equestre, deveriam estar casados ou seriam penalizados. Outra lei que 

vigorou neste período foi Ius trium liberorum, que dizia que pais de três ou mais filhos legítimos, ainda 

casados, gozavam de privilégios como a idade mínima de acesso às magistraturas.  
vii

 “A corte não é simplesmente a casa do governante, mas a casa a operar como uma interface com a 

sociedade sobre a qual ele governa” (WALLACE-HADRILL, 2008, p. 289). Ou seja, as pessoas 

pertencentes à corte imperial e, sobretudo pertencentes aos círculos que Augusto patrocinava, como o de 

Mecenas e Messala, deveriam operar como uma forma de ligação com a aristocracia com a qual Augusto 

governava. Deveria operar de acordo com os moldes do Imperador, e ainda de acordo com a moral 

romana, com valores atribuídos ao casamento e à família. 
vii

 Utilizaremos aqui o termo epístolas, ao invés de cartas, para caracterizar as missivas componentes desta 

obra por concordarmos com o autor José Carlos Martín (2007), ao afirmar que a distinção entre carta e 

epístola já foi superada. Tal autor cita A. Deissmann, o qual acredita que carta é o texto enviado de fato a 

um destinatário preciso, enquanto epístola seria o texto enviado de forma ficcional a um destinatário 

existente ou não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                          

 

A HISTORIOGRAFIA DA DESCOLONIZAÇÃO: KENNETH ONWUKA 

DIKE (1956); CHEIKH ANTA DIOP (1960) E JOSEPH KI-ZERBO (1972) 

Mario Eugenio Evangelista Silva Brito 

Resumo. O tema da pesquisa de dissertação que desenvolvo é a historiografia africana 

do perìodo da descolonização. Intenciono investigar se e como o colonialismo ou o 

imperialismo foi construìdo como um problema na escrita da história nos cerca de vinte 

anos após a Segunda Guerra Mundial. Para tanto parto da análise das categorias e 

conceitos históricos de três obras de diferentes historiadores africanos que participaram 

do processo de institucionalização da história da África como disciplina acadêmica ao 

passo que seus lugares de origem tornavam-se independentes. Espero com isso, 

compreender o papel da historiografia na geopolìtica do conhecimento do perìodo pós-

guerra, em geral, e a historiografia como projeto de descolonização na África Ocidental, 

em particular. Aqui apresento uma sìntese da primeira parte dessa pesquisa: trata-se do 

estado da arte sobre a história intelectual negro-africana a partir do que se encontra no 

Brasil.  

Palavras-chave: História das ideias negro-africanas. Historicismo. Egipcianismo. 

Perspectiva Africana da história.   

Cabe, antes de começar a análise dos nossos interlocutores, oferecer para o leitor 

ou a leitora algumas coordenas especìficas da atual pesquisa. Estudo os trabalhos 

seminais da historiografia feita por africanos do perìodo da descolonização do 

Continente. Excetuado-se Etiópia, Libéria, Egito e África do Sul, todos os outros paìses 

africanos que conseguiram sua emancipação polìtica, o fizeram no perìodo subsequente 

a Segunda Guerra Mundial até a década de 1990  (MAZRUI, Ali A. 2010, p. 128-131). 

O recorte temporal desta pesquisa reside num momento de grande efervescência, os 

cerca de vinte anos subsequentes à guerra citada, no qual ao fim, a maior parte da África 

já se encontrava liberta. As obras escolhidas são de historiadores da África Ocidental de 

formação universitária europeia. São elas, Trade and politics de Kenneth O. Dike, 

publicada originalmente em 1956 em Oxford; L'Afrique noire pré-coloniale de C. Anta 

Diop de 1960 publicada em Paris pela editora Présence Africaine e  Histoire de 

l’Afrique Noire de  Ki-Zerbo  publicada em 1972 , pela editora Hatier em Paris. Posto 

isto, vamos ao estado da arte.   

Existe desde a década de 1990 (aproximadamente) uma crìtica dirigida aos 

discursos de identidade africana, em particular, e, a modernidade, em geral, que recai 

principalmente sobre intelectuais do perìodo da descolonização. Essa crìtica chega ao 

Brasil através de traduções de obras como Na casa de meu pai de Kwame Anthony 



                                                                                                                                                                          

Appiah ([1992] 1997), Atlântico negro de Paul Gilroy ([1993] 2001); artigos como A 

Pirâmide Invertida: Historiografia africana feita por africanos de Carlos Lopes (1995) 

e As Formas Africanas de Auto-inscrição
vii

 de Achille Mbembe ([2000] 2001). Como 

veremos, essa crìtica fundamenta-se na afirmação de que as escritas africanas de si estão 

subsumidas em termos de categorias e conceitos a “hermenêutica do outro” 
vii

 

engendrada na modernidade Ocidental. Nesse sentido, o artigo do filósofo camaronês 

Achille Mbembe (2001) é o momento culminante da tendência supracitada. Haja vista, 

Mbembe (2001, p. 200) colocar-se na esteira destes autores, V. Y. Mudimbe e K. A. 

Appiah. Não trabalharei com Mudimbe e sim com Gilroy, outra referência de Mbembe, 

em virtude do mercado editorial brasileiro. Em relação a Carlos Lopes, seu trabalho é 

especificamente historiográfico. Assim como o de Muryatan S. Barbosa, todavia este 

último tem uma perspectiva totalmente oposta as anteriores.  

Mbembe (2001) observa uma preponderância do pensamento histórico no 

imaginário africano de si na modernidade. Assim, identifica duas ideologias 

historicistas, a economicista e a nativista, que conferiram “autoridade simbólica a certos 

elementos integrados ao imaginário coletivo africano” (MBEMBE, 2001, p. 173). Essas 

ideologias inscritas em projetos de autonomia cimentaram uma doxa africana sobre a 

africanidade e de acordo com o intelectual camaronês fracassaram no “esforço de 

determinar as condições sob as quais o sujeito africano podia adquirir integralmente sua 

própria subjetividade, sem ter que prestar contas a ninguém” (Idem, p. 173). 

Tanto para Mbembe (2001) como para Appiah (1997), os debates em torno da 

independência e formação dos Estados-nação africanos são uma continuação dos 

debates acerca e em decorrência do movimento abolicionista na diáspora que possuem 

como contraponto institucional respectivamente a missão cristã e civilizatória 

oitocentista e a polìtica educacional e cientìfica do império do perìodo da administração 

colonial. Sobre este último aspecto, pode-se dizer que os “negros instruìdos” (educated 

blacks) da diáspora, os “novos africanos” (new Africans) e os “evoluìdos” (évolués) do 

Continente foram quadros formados no interior da expansão Ocidental pós-iluminista. 

Com efeito, a herança intelectual do Iluminismo é analisada por Gilroy (2001, p. 34) em 

termos de nacionalidade, racialidade e etniciadade. Suponho que Mbembe (2001, p. 17) 

traduz a analise do sociólogo afro-britânico a partir de geografia, raça e tradição. Desta 

forma, a escrita negro-africana de si que teorizava sobre as estratégias para busca de 



                                                                                                                                                                          

“liberdade, cidadania e autonomia social” (GILROY, 2001, p.35) defrontou-se com a 

questão da “centralidade do corpo no cálculo da sujeição polìtica”, a tradição como 

motivo de não-similaridade, e as polìticas de conversão, assimilação e cultivamento no 

interior da expansão Ocidental (Idem, p. 177-182). Pode-se acrescentar a esse contexto, 

o enfrentamento ao imaginário geográfico europeu. Assim, a historiografia enquanto 

uma história local negro-africana usufruirá dos mesmos expedientes do “relato da 

história universal” do Ocidente, tais como “civilização” e “progresso” (Idem, p. 180) e a 

noção de Continente africano como uma “polis imaginária” (Idem, p. 184).  

A reconstrução do passado do historicismo africano economicista
vii

, a qual 

Mbembe (2001) nos apresenta, faz uso das categorias da economia polìtica marxista. No 

aspecto epistemológico, o filósofo camaronês identifica uma “falta de reflexividade e 

concepção instrumental do conhecimento e da ciência” (Idem, p. 175). A tradição para 

essa ideologia deveria ser “destruìda”, pois, “a classe operária é o único agenciamento 

prático que pode se engajar em uma atividade emancipatória” com isso há uma 

“negação das múltiplas bases de poder social” na África (Idem, p. 176). Logo, o 

conhecimento histórico propriamente africano deveria emergir de uma “polêmica” com 

o Ocidente, denunciando e desqualificando as representações Ocidentais sobre a África 

e demonstrando que o Ocidente não detém “o monopólio da expressão humana” 

(Ibidem). Nesse âmbito, a subjetividade africana histórica é narrada em uma “tensão 

entre voluntarismo e vitimização” (Idem, p. 175). Em outras palavras, “a experiência 

africana no mundo é determinada” por forças que lhe escapam e impõem obstáculos ao 

“florescimento de sua singularidade” (Idem, p.175-176). Trata-se de uma “longa história 

de subjugação” (Idem, p. 176): onde a responsabilidade ou a casualidade última é 

atribuìda ao Outro ou a “entidades fictìcias e totalmente invisìveis”: ainda que agora o 

africano tenha sua “voz” e crie suas “próprias fábulas” (Idem, p. 176), estas só têm 

significado e verdade quando inscritas neste dualismo. 

O outro historicismo africano que Mbembe (2001) critica, é o nativismo. Esse, 

centrado em questões culturais, revela uma preocupação epistêmica que não se encontra 

no historicismo economicista e enfatiza uma função terapêutica do conhecimento 

histórico, de reabilitar um orgulho perdido. De fato, caracterizado pela tensão entre 

“tendências universalizantes” e “tendências particularistas”, o nativismo faz da 

reconstrução do passado africano uma demonstração do pertencimento a humanidade 



                                                                                                                                                                          

dos povos da África, ao mesmo tempo em que reafirma sua alteridade (Idem, p. 182). 

Tanto o movimento para o universal quanto para a singularidade é feito, como no 

historicismo economicista, sobre as bases do discurso Ocidental. Todavia, neste caso 

vinculado especificamente à antropologia oitocentista: a metafìsica da raça, “o 

preconceito evolucionista e a crença na ideia de progresso, permaneceram intactos” 

(Idem, p. 183). O historicismo nativista mantém uma relação com a tradição distinta 

daquela entre os economicistas. Segundo Mbembe (2001), a tradição entre os nativistas 

é um “princìpio de repetição” que permite dar significado a especificidade e unidade 

histórica da África, posto que, estava encoberta e esquecida, precisava ser resgatada. É 

nesse sentido que a historiografia nativista, que também é nacionalista, “se lançou à 

busca de relìquias perdidas dos antigos impérios africanos e do Egito faraônico” (Idem, 

p. 184). Aqui o autor camaronês alude nominalmente tanto a Anta Diop quanto a Ki-

Zerbo – lembrando, que estes são os historiadores que produziram as fontes com as 

quais trabalharei na dissertação. 

Gilroy (2001) e Appiah (1997) dedicam algum espaço em suas obras para tratar 

das ideias de Anta Diop, muito em decorrência de uma reação ao afrocentrismo cujo 

expoente é o próprio intelectual senegalês
vii

 e um de seus defensores contemporâneos, 

Molefi Kete Asante (Cf. FARIAS, 2003). Appiah (1997) versa sobre as questões do que 

se pode entender por uma filosofia autenticamente africana ao mesmo tempo em que 

propõe uma filosofia africana pós-racial. Nesse sentido, ele critica Anta Diop, por ser 

racialista, como também pela forma historicista de pensar a filosofia africana. Segundo 

Appiah (1997, p. 147), Anta Diop defende “a importância da antiga filosofia egìpcia 

para a vida intelectual africana contemporânea”, no entanto, não existe uma filosofia 

egìpcia, senão uma “filosofia popular”
vii

 egìpcia e o historiador senegalês não faz 

nenhuma demonstração de que a situação egìpcia do passado remoto fosse 

“relevantemente” similar à dos africanos contemporâneos. Para Gilroy (2001, p. 351-

359) a busca por uma continuidade entre o Antigo Egito e a África Moderna está no 

cerne do afrocentrismo. De fato, a tese da anterioridade e negritude no Egito Antigo é 

interpretada por Gilroy (2001) como uma “obsessão com mito e a origem” numa 

tentativa de se desvencilhar das lembranças da escravidão: “A história das fazendas e 

usinas de açúcar supostamente oferece pouca coisa de valor quando comparada às 

concepções elaboradas da antiguidade africana contra as quais são desfavoravelmente 

comparadas” (GILROY, 2001, p. 355). Foi a busca pela “duração da civilização negra” 



                                                                                                                                                                          

precedente a modernidade que levou a afirmação da anterioridade da civilização 

africana à civilização ocidental que subsidiou a inversão produzida pelo pensamento 

afrocêntrico: “Os negros se tornam dominantes em virtude da biologia ou da cultura” e 

“atribui-se aos brancos um papel subordinado” (Idem, p. 358). 

Percebam que as opiniões de Appiah (1997) e Gilroy (2001) sobre as ideias de 

Anta Diop foram sintetizadas por Mbembe (2001) na crìtica do que ele chama de 

historicismo nativista, como já vimos. Nessa tendência identificada pelo autor 

camaronês, pode-se encontrar não só Anta Diop como os intelectuais da négritude e da 

historiografia nacionalista ou pan-africanista feita por historiadores africanos. Até agora, 

vimos pontes que ligam o Iluminismo ao pensamento africano no século XX, a cultura 

polìtica do Atlântico Negro e disputas em relação à função da história e o papel da 

tradição. Todavia, vimos pouco sobre a experiência desses intelectuais no seu lugar de 

produção de conhecimento. Por exemplo, o egipcianismo que pode ser encontrado tanto 

no contexto do Continente como na diáspora, não possui o mesmo significado nos dois 

lados do Atlântico. A respeito disso, Appiah (1997) discorre sobre a experiência do 

racismo e a ideia de cultura africana, enquanto Mbembe (2001) problematiza a memória 

da escravidão. 

O filósofo anglo-ganês defende a ideia de que houve uma “penetração 

essencialmente superficial por parte do colonizador” na África (APPIAH, 1997, p. 24). 

Isso significa dizer que a função terapêutica da história propalada pelo historicismo 

nativista, não faria sentido para a grande parte dos povos africanos, pois, o racismo 

social e principalmente epistêmico aì, não deitou raìzes. Isso nos leva ao carácter elitista 

do historicismo nativista africano, tanto a formação das lideranças da diáspora e como 

as nativas era eurófona e muitos possuìam formação superior. No entanto, a história 

pensada em sua função terapêutica na diáspora recebeu acolhida também entre os 

intelectuais africanos, não por causa do ambiente social, polìtico, jurìdico e epistêmico 

de uma “Jim Crow” 
vii 

que afetava grande parte da população negra estadunidense, mas 

pela polìtica educacional e cientìfica do Império, a qual um pequeno grupo de africanos 

tinha uma relação direta.    

Com Mbembe (2001, p. 188), percebe-se que se por um lado, intelectuais da 

diáspora como Crummell estavam dispostos a aceitar a África como um “vazio 

cultural”, por outro a memória dos africanos do continente vacilava em relação ao 



                                                                                                                                                                          

perìodo de escravidão, recusava-se a “enfrentar o inquietante aspecto do crime que 

diretamente envolve sua própria responsabilidade” (Ibidem). No primeiro caso, haveria 

uma ascensão dos ex-escravos em relação aos nativos do Continente, pois, aqueles já 

tinham conhecido o cristianismo e a lìngua inglesa. No último, a história Antiga 

Africana revela-se como um encobrimento de uma história traumática.  

Mbembe (2001) Appiah (1997) e Gilroy (2001) têm suas próprias preocupações 

e abordagens ao investigar a cultura intelectual e polìtica negra-africana no século XX, 

seja em uma configuração sociológica ou filosófica. Diante do recorte proposto em 

muito ajudaram, embora não atacassem diretamente alguns problemas. O que me levou 

ao desejo de saber como os próprios historiadores escreviam sobre o assunto. Com 

efeito, o historiador guineense Carlos Lopes (1995), trabalha com essa temática em seu 

artigo A Pirâmide Invertida: Historiografia africana feita por africanos onde faz uma 

sìntese das historicidades hegemônicas ao longo do tempo na historiografia sobre a 

África. São identificadas três historicidades, a saber, inferioridade africana, 

superioridade africana e historicidades complexas. Considerando o que já foi exposto 

até aqui, ressalto que Lopes (1995) antecipa a ideia que os historiadores do perìodo da 

descolonização procuraram se afastar ao máximo da perspectiva dos historiadores do 

Império, não há referências à historiografia da diáspora, da mesma forma, não há espaço 

dedicado ao pensamento histórico economicista africano e há o enfoque em uma forma 

especifica de pensamento histórico: a engendrada por historiadores. 

A historicidade da inferioridade africana caracterizou-se no começo, do séc. XV 

ao séc. XIX, por considerar o perìodo anterior à instauração do comércio atlântico 

ausente de fatos históricos para a África ao sul do Saara, pela marginalização histórica 

do continente em relação à “economia-mundo” e pela desapropriação histórica dos “dos 

actos e do saber” africano em favor de explicações exógenas (Idem, p. 22). Com a 

colonização no último quartel do século XIX, a tendência desse paradigma foi 

“dicotomizar a sociedade africana: tradicional versus moderno, oral versus escrito, 

direito consuetudinário versus administração, subsistência versus produtividade, 

segmentarismo versus centralismo” (Idem, p. 24). A corrente da pirâmide invertida – a 

qual pode ser identificada com o nativismo historicista –  enfrenta sua antecedente por 

um movimento de “reforma historiográfica” e uma busca por “um futuro novo para a 

alteridade continental” (p. 25). Lopes (1995) considera Ki-Zerbo o ìcone da geração de 



                                                                                                                                                                          

historiadores que impôs essa corrente
vii 

que instala a historicidade da “superioridade 

africana” na historiografia sob o refrão a “África também tem uma história” (Ibidem). 

Caracteriza-se por ser comparativista; por ter uma interdisciplinaridade precária, em 

termos de temática abordada, procurava enfatizar a história pré-colonial e não 

necessariamente a história pré-moderna, tentando com isso escapar do “binômio 

colonizador-colonizado”; nesse sentido, concentrou-se “nas mudanças sociais, na 

contribuição africana” e “na resistência ao colonialismo”: em todos esses recortes 

intencionavam corroborar para a construção de uma imagem “idìlica” e “harmoniosa” 

das sociedades do passado africano (com nobres e heróis) “longe de lutas de classe ou 

de poder” e uma visão continental sobre o que é local ou regional (Ibidem). Essa 

corrente historiográfica, segundo Lopes (1995), conseguiu sua vitória ao promover a 

realização da UNESCO História Geral da África (HGA).  

A procura por cientificidade é ressaltada como uma forma de marcar a de 

diferença entre a historiografia colonialista sobre a África e a historiografia da pirâmide 

invertida, assim como uma perspectiva endógena em contraposição a uma perspectiva 

exógena: todavia caracterizada por um “unanimismo historiográfico” 
vii

.  Lopes (1995) 

não deixa de ser crìtico em relação à historiografia da descolonização, no entanto sua 

crìtica tem suas especificidades. O historiador enfatiza as consequências da 

ideologização pan-africanista na historiografia que procura alinhavar argumentos para o 

orgulho e a solidariedade dos povos negro-africanos e assim camuflando os seus 

conflitos e pluralidade. Mbembe (2001) está muito próximo de Lopes (1995) nesse 

aspecto, no entanto sua ênfase é na ideia de vitimização. Não fica claro se para o 

historiador guineense, a historiografia da pirâmide invertida consideraria a escravidão 

transatlântica um momento mais europeu do que propriamente africano ou, a julgar pelo 

termo que ele cunha, existe um esvaziamento dessa temática, como já vimos com as 

ideias de historicismo nativista e egipcianismo. Sobre a terceira fase, as historicidades 

complexas, é a atualidade, uma “nova escola” de historiadores africanos livres das 

cargas emocionais da geração anterior (Idem, p. 29): Lopes diz pouco sobre, 

igualmente, as historicidades complexas fogem ao tema de minha dissertação. O 

interessante aqui é saber que para o historiador guineense, a corrente da pirâmide 

invertida foi superada.  

Os textos de Mbembe (2001), Appiah (1997) e Gilroy (2001) nos oferecem uma 



                                                                                                                                                                          

primeira aproximação em relação à história intelectual negro-africana no século XX. No 

que diz respeito à historiografia da descolonização não existe um estudo mais 

abrangente. Por isso, a introdução de Lopes (1995) na pesquisa foi importante, embora 

se trate de um breve artigo. Em todos eles há um retrato negativo da geração de 

historiadores africanos do perìodo subsequente a Segunda Guerra Mundial. Isso se dá 

entre outros aspectos porque o conceito de colonialismo com o qual operam são 

distintos do conceito de colonialismo dos intelectuais que eles procuram criticar.  Uma 

pesquisa que avança para um lado oposto a esse é a de Muryatan Santana Barbosa 

(2012), que produziu uma análise da obra UNESCO História Geral da África.  

O trabalho de Barbosa (2012) trouxe uma visão de conjunto da HGA que 

derruba a ideia de Lopes (1995) sobre a existência de apenas um único prisma de leitura 

na obra. De fato, Lopes (1995) parece identificar parcialmente duas das três abordagens 

da perspectiva africana, encontradas por Barbosa, a saber, difucionismo intra-africano e 

sujeito africano. Além dessas, Babosa analisa o regionalismo. Nota-se que a perspectiva 

africana é hegemônica na HGA, porém não é a única tendência, há também os 

externalistas. Ademais, a perspectiva africana não é uma prerrogativa dos autores 

africanos da obra, autores não africanos recorreram a suas abordagens como também 

existem autores africanos que recorrem às abordagens externalistas.  

Para Barbosa (20012) a historiografia africana é fruto de um processo de 

distanciamento teórico-metodológico da historiografia do século XX com a 

“historiografia tradicional de cunho polìtico-diplomático” do século XIX (Idem, p. 7). 

Contribuìram para essa “ruptura”, segundo o acadêmico brasileiro, duas tradições a 

Escola dos Annales e os trabalhos históricos de alguns marxistas do começo do século 

XX. Uma vez que Mbembe (2001) trabalha com o historicismo marxista africano, resta-

nos a primeira tradição, os Annales. Sobre esse aspecto, Barbosa (2012) se aproxima de 

Lopes (1995) ao adotar a análise de Peter Burke sobre os Annales. Deste modo, a 

interdisciplinaridade, a perspectiva totalizante e a história problematizada que são 

fundamentais para caracterizar a “revolução” dos Annales de acordo com o conhecido 

historiador inglês, podem também ser encontradas, mutatis mutandis, na historiografia 

africana.   

O acadêmico da USP (2012) considera a HGA uma ruptura epistemológica: no 

sentido em que, como interpretação cientìfica, se apresenta como pós-eurocêntrica. A 



                                                                                                                                                                          

tese de doutorado de Barbosa (2012) intenta a partir da leitura de toda obra, descrever e 

analisar o que o autor chama de “perspectiva africana”.  A análise caracteriza-se por ser 

de “viés internalista”, holìstica e empìrica que não tem como interesse “revisitar a HGA 

enquanto testemunho de sua época” senão “como produtora de uma criação cultural 

vista como atual, que cabe qualificar” (BARBOSA, 2012, p. 16). Portanto, a proposta 

de Barbosa (2012) difere sobremaneira da análise de Lopes (1995), que considerava 

como já vimos, os historiadores africanos que produziram a HGA datados ou superados. 

Define-se perspectiva africana como uma escrita da história que “dá ênfase aos fatores 

internos ao continente, em oposição aos externos, na reconstrução histórica da África” 

(BARBOSA, 2012, p. 55). O autor analisa essa perspectiva, a partir do uso de categorias 

explicativas, periodização, fontes e temas tìpicos. Deste modo, ele identificou três 

abordagens diferentes na HGA, como já ditos a cima, são elas: o difusionismo intra-

africano; o sujeito africano e o regionalismo. A caracterização de cada uma dessas 

abordagens prejudicaria a economia dessa breve exposição. O que se pode dizer é que a 

pesquisa de Barbosa (2012) traz elementos teórico-metodológicos novos para a 

compreensão da perspectiva africana na historiografia. Ao considerá-la positivamente, 

longe do ceticismo dos outros autores, Barbosa (2012) consegue avaliar o trabalho dos 

historiadores africanos do perìodo da descolonização em seus próprios termos. No 

entanto, sua abordagem é radicalmente internalista, o que se justifica pela grandiosidade 

da fonte. Assim, algumas questões ficaram pendentes: estas envolvem a herança da 

colonialidade, colocadas anteriormente por Mbembe (2001), Appiah (1997), Gilroy 

(2001) e mesmo, Lopes (1995) para as discussões sobre história da África. Isto é, 

Barbosa (2012) não discute as implicações da utilização de categorias como tempo/geo-

grafia e a operacionalidade de termos como civilização, tradição e raça na perspectiva 

africana. 

 .  
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Trata-se da tradução de Patrìcia Faria para a revista Estudos Afro-asiáticos que parece seguir a 

tendência da  tradução em Inglês, African modes of self-writing da revista Public Culture da Universidade 

de Duke (embora essa publicação tenha sido no ano seguinte a da revista brasileira). Ocorre que na versão 

em Francês escrita para revista Politique Africaine, a mais antiga a qual tive acesso , o tìtulo é À propos 

des écritures africaines de soi que se assemelha ao tìtulo de um texto de M. Foucault “L‟écritures de soi” 

traduzida como a Escrita de si por António Fernando Cascais e Edmundo Cordeiro no livro O que é um 

autor?  de 1997. Aqui, poder-se-ia inferir a origem da terminologia, auto-inscrição.  Prefiro usar “escrita 

de si” a “auto-inscrição”.  Tenho em mente as três versões aqui, dou preferência à versão em português, 

no entanto haverá casos em que citarei a versão mais antiga.   
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Isto é, uma heterologia que consiste em uma escritura que estabelece uma “diferença estrutural” entre o 

aqui (ici) e o lá (lá-bas), entre o outro e o mesmo, a natureza e a sociedade civil, o objeto e o sujeito, etc 

(CERTEAU, 2011, p. 235).  

vii
Mbembe sugere exemplos de obras que seguem essa tendência, quais sejam: Walter Rodney, How 

Europe Underdeveloped Africa de 1981 e Samir Amin, Le Développement inégal: essai sur les formations 

sociales du capitalisme périphérique de  1973 (MBEMBE, 2000, p. 19). O autor faz referência igualmente 

a instituições, como: a Universidade de Dar-es-Salam  na Tanzânia nos anos 60 e 70, o Conselho para o 

Desenvolvimento da Pesquisa em Ciência Social na África (CODESRIA) e a Southern African Political 

Economy Series (SAPES) em Harare no Zimbabwe (MBEMBE, 2001, p. 209).  

vii
É importante dizer que existem perspectivas que não consideram Anta Diop afrocentrista, com é o caso 

de Carlos Moore (2007, p. 47): “Foram essas as hipóteses cientìficas que valeram a esse cientista as 

injustas acusações de praticar um „gobinismo negro‟ e de querer „enegrecer a História‟ ao atribuì-lhe uma 

origem negra. Hoje em dia, diante das evidências, os detratores de Diop tem-se reposicionado, acusando-

o, desta vez, de ser um „afrocentrista‟ e de praticar um „determinismo geográfico‟ de ordem essencialista e 

„racista‟”.  

vii
Appiah (1997) define filosofia popular em oposição à filosofia acadêmica, essa é caracterizada por uma 

reflexão crìtica e sistemática sobre as crenças pré-reflexivas daquela. Assim, Appiah (1997) acredita que 

existam ideias comuns a qualquer cultura semelhantes aos conceitos considerados centrais no cânone da 

filosofia ocidental, no entanto, isso não quer dizer que em todas as culturas haja uma reflexão crìtica e 

sistemática sobre esses conceitos, ou seja, isso não quer dizer que exista filosofia em stricto senso.  

vii
Esse era o termo coloquial usado para designar as formas sistemáticas de discriminação empregadas 

por brancos contra negros nos EUA, durante a segunda metade do século XIX até a primeira metade do 

século XX. A Jim Crow representava tanto os componentes jurìdicos como os costumes culturais e 

simbólicas ligado a hierarquização das relações raciais naquele paìs (BROWN, 2008, p.198-201). 

vii
O historiador buquinense foi quem fez “a primeira tentativa individual africana de escrever sobre toda 

a História subsaariana” (Ibidem). Trata-se de um dos livros que serão analisados aqui, História da África 

Negra.  

vii
Segundo Appiah o termo “unanimismo” foi cunhado pelo filósofo beninense Paulin Hountondji para 

designar a “ visão de que a África é culturalmente homogênea” (1997, p. 48).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                          

A NUDEZ E A SEMINUDEZ NA ESCULTURA FUNERÁRIA PAULISTA: AS 
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Resumo 

 

Propomo-nos a compreender o uso da nudez e as múltiplas representações de 

masculinidade na arte funerária paulista, a partir do acervo dos Cemitérios da 

Consolação, Araçá e São Paulo. Fruto da pesquisa de doutoramento junto ao 

PPGH/UFG, em desenvolvimento, sob a orientação da Profª Dra. Maria Elizia Borges, 

consideramos a produção artística referente à belle époque. Questionamos que aspectos 

sociais e culturais simbolizam tais imagens masculinas, atentando-nos para as funções 

próprias do espaço cemiterial, tomando-as a partir do prisma da história da arte, que 

permite que os vocábulos em questão – arte e história – possam se criticar e transformar 

reciprocamente. Vimos que o uso da nudez corporal masculina remete ao mundo grego, 

e assumiu diversos sentidos ao longo da história. Deste modo, o enfoque primordial 

deste trabalho é apresentar as bases teóricas que orientam nosso olhar investigativo, 

espacialmente no que diz respeito à nudez e à masculinidade, categorias fundamentais 

para a delimitação e compreensão do objeto em análise. 

 

 

O presente texto é pertinente à pesquisa de doutoramento da autora 

junto ao Programa de Pós-Graduação em História – PPGH, pela UFG, orientado pela 

Prof.ª Dra. Maria Elizia Borges. Investigamos as representações do nu e do seminu 

masculino na composição da arte funerária paulista, a partir do acervo artístico do 

Cemitério da Consolação, Cemitério Araçá e Cemitério São Paulo, instalados na cidade 

de São Paulo/SP em 1858, 1897 e 1926, respectivamente. 

Propomo-nos a apresentar as bases teóricas que orientam nosso olhar 

investigativo, espacialmente no que diz respeito à nudez e à masculinidade. Estas duas 

categorias são fundamentais para a delimitação e compreensão de nosso objeto em 

análise, porque o interesse por compreender o uso da nudez masculina no acervo 

artístico funerário em questão demanda a compreensão das diferentes representações de 

masculinidades inerentes a tal uso, conforme exploraremos na sequência. 



                                                                                                                                                                          

Partimos do pressuposto de que os cemitérios e as construções 

funerárias são testemunhos materiais que nos permitem refletir sobre as intuições, as 

esperanças e as representações humanas. Seus diversos elementos relatam dados 

significativos acerca da cultura material, do simbólico e das múltiplas atividades do 

labor e da criatividade humana. Ademais, tratam-se de espaços intertextuais por 

definição, constituídos de múltiplas camadas temporais e representacionais, expressivas 

dos códigos identitários de cada tempo e lugar. 

A utilização dos mortos em nossa sociedade permite a conciliação da 

rede de relações pessoais em torno dos mesmos e de sua memória, porque com a 

finitude os mortos imediatamente passam a ser concebidos como exemplos e 

orientadores de posições e relações sociais. Diante disso, o espaço cemiterial é 

privilegiado para a expressão das práticas culturais de um determinado meio social, 

visto que a individualização das sepulturas e os valores expressos nas mesmas 

demonstram o desejo de preservar a identidade e a memória dos mortos, servem à 

demonstração e/ou transmissão dos valores culturais e à própria reconstituição do 

sentido existencial para os que ficam. Entende-se que o culto dos mortos passa por um 

filtro de percepção, permitindo que somente os valores considerados essenciais pelos 

vivos, para a recomposição do sentido da vida, sejam expressos neste espaço, no qual 

esta pesquisa encontra-se circunscrita. 

A continuidade dos mortos é estabelecida por intermédio da memória 

dos vivos; na pedra são impressos e ressignificados os seus valores, mediados pelo olhar 

dos sobreviventes. A morte é um problema dos vivos, afirmou Norbert Elias (2001, p. 

10). A individualização de cada túmulo, através da arquitetura, escultura, signos e 

simbologias, de uma maneira geral; é indicativa do desejo de perpetuação existencial. 

Busca-se expressar as particularidades dos mortos nas lápides, para preservar a memória 

e a personalidade dos mesmos. Constituem-se conjuntos representacionais, nos quais 

são combinados fragmentos da memória, por intermédio do conjunto simbólico. Deste 

modo, a análise da arte funerária e da nudez e da seminudez nas imagens masculinas se 

faz pertinente para a compreensão da tessitura das relações sociais e culturais do meio 

que as produziu, no período delimitado, para além do próprio espaço das necrópoles. 

Em virtude da variedade de túmulos construídos segundo os estilos 

mais diversificados a partir da segunda metade do século XIX, a distinção da sucessão 

da arte funerária no Brasil é complexa, motivo pelo qual nos decidimos pela baliza 



                                                                                                                                                                          

temporal que corresponde à produção artística a partir de fins do século XIX, do período 

da belle époque e seus desdobramentos mais imediatos, pautada pelos movimentos art 

nouveau, simbolista, art decó e modernista, sob a influência das correntes artísticas 

europeias. Segundo Borges, no período da belle époque, os cemitérios metropolitanos 

receberam túmulos da Europa vinculados aos estilos neoclássico, eclético e art nouveau, 

por exemplo, já defasados e alterados, conforme as contingências locais. Em suas 

palavras: 

 

Presume-se que os primeiros túmulos surgiram de modelos 

neoclássicos trazidos com a estatuária e a cantaria importadas 

das oficinas marmóreas de Portugal, até cerca de 1870. 

Sucederam-se, depois, as importações de monumentos 

funerários oriundos da Itália, França e de outros centros 

importantes, formando assim um acervo de grande expressão 

romântica e eclética. A partir de 1905, predominou o estilo art 

nouveau, que foi se diluindo ao findar da terceira década 

(VALLADARES, 1972, p. 588). Durante todo o processo de 

implantação da arte funerária, o que de fato prevalecia era o 

léxico eclético, apropriando-se de estilemas do passado. 

(BORGES, 2002, p. 153-4) 

 

Portanto, a arte tumular coincidente com a belle époque, e em grande 

parte com a Primeira República (1889-1930) englobou uma variedade estilística bem 

abrangente, pois acumulou no transcorrer dos anos uma grande quantidade de 

monumentos funerários, vinculados aos estilos neoclássico, eclético, romântico, art 

nouveau, simbolista e modernista (BORGES, 2002, p. 163-164). Esta gama de 

possibilidades estéticas encontrou na figura humana uma via de expressão significativa, 

posto que o corpo sempre constituiu para as artes plásticas um dispositivo de 

composição e articulação linguística, inclusive quando nu. 

Na história da arte, as representações da nudez corporal, sobretudo da 

nudez masculina, remontam à antiguidade. 

 

Era uma vez um nu, que conta a história de um corpo vestido 

em arte, the nude. O gênero do nu é considerado como forma 

ideal de arte (CLARK, 1971), buscando sempre a mimesis do 

belo, como isso ele é um indicador da ideia dominante de arte e 

seu papel na sociedade (MAHON, 2005, p.29), ou até os 

boundaries dela (NEAD, 2003, p. 7), porque é a representação 

do corpo possível de ser mostrada dentro da moral regente e de 

cada sociedade. (BATISTA, 2010, p. 129) 

Este diálogo entre a nudez e a arte remonta à arte grega clássica, 

quando o escultor, ao retratar o nu humano, buscava expressar a nudez do homem em si, 

ou seja, colocava-se diante do próprio ser. Isso porque para o artista de então o corpo 



                                                                                                                                                                          

humano não é um modelo, mas antes um módulo, representativo da harmonia absoluta. 

Tratar de nu na arte grega é falar da relação com o divino, porque o grego acreditava na 

existência do kosmos, em oposição ao kaos, de forma que a representação do corpo nu é 

equivalente ao próprio mundo ordenado. (ANDRESEN, 1992, p. 05-06) 

O desnudar expressa, além da beleza física, valorizada na antiguidade 

clássica, a virtude do cidadão, enquanto ser de harmonia e equilíbrio. A nudez 

masculina é parte primordial da escultura grega, representada nos Kouroi, estátuas 

masculinas inteiramente nuas. “Partindo de uma imagem que é o homem, o Kouros é 

um modelo para o homem.” (ANDRESEN, 1992, p. 27) Ao compor este modelo, esta 

imagem fundamental, o artista apresenta um projeto moralizador, de adequação do 

homem ao ideal democrático e cultural da civilidade grega. 

Desse modo, a nudez corporal masculina comumente ocupou lugar de 

destaque, sendo temática relevante em diferentes momentos históricos e artísticos, desde 

a Antiguidade Clássica, como vimos, até a contemporaneidade, passando pelo 

Renascimento e o Neoclassicismo. O desnudar, para Jeudy (2002, p. 71), é o momento 

em que o corpo se faz objeto de arte viva: “O desnudar é o momento atemporal da 

soberania do desejo na epifania das imagens corporais.” Este ato é o que faz 

desaparecer as distinções entre sujeito e objeto, como se o corpo estivesse abandonado 

às vertigens do nada. 

Sobre a corporeidade artística, Coelho e Molino apontam que o 

modelo renascentista da nudez é de início masculino. Nas palavras dos autores: 

“Cennino Cennini, em seu Livro da Arte (1400), investiga tão-somente as medidas 

concernentes ao masculino porque a mulher “não possui nenhuma medida perfeita.” 

Herdeiro dessa tradição, Michelangelo negligencia a representação do feminino.” 

(2010, p. 91) A representação de Davi, do artista renascentista Michelangelo, por 

exemplo, é uma das mais difundidas obras de arte representativas da nudez masculina. 

Nesta figura chama-se a atenção para a forma física e para a postura 

do personagem, de uma forma que a sua nudez é equacionada com uma atitude de 

heroísmo, autonomia e juventude. Não havendo destaque para a arma com a qual Davi 

mata o gigante Golias, em conformidade com a narrativa bíblica, trata-se de um triunfo 

do seu próprio corpo e não de outros artifícios. (HAMMER-TUGENDHAT, 2012, p. 

37) 



                                                                                                                                                                          

Neste período a nudez obteve grande prestígio, associada ao 

conhecimento do corpo e de suas exatas proporções, considerados aspectos primordiais 

na formação de qualquer artista, apreendidos, sobretudo, nas aulas de modelo-vivo. 

Nascimento (2011, p. 08) pontua que somente depois de dominar completamente a 

representação do corpo o artista estaria apto a conceber por si mesmo obras em todos os 

gêneros artísticos. 

 

O nu pode, portanto, ser considerado como inspirador de 

muitas obras célebres de arte ocidental, e mesmo quando 

deixou de ser um tema até certo ponto obrigatório, manteve 

posição de exercício acadêmico e demonstração de maestria. 

(NASCIMENTO, 2011, p. 08) 

 

Ademais, este nu renascentista era quase que exclusivamente 

associado aos padrões corporais apolíneos, em detrimento de outras formas de corpo nu 

existentes no mundo grego, as quais também nos foram legadas, ao lado das imagens 

harmoniosas. Figuras masculinas despidas como o já mencionado Davi, ao lado de 

outras como Hércules e Perseu, serviam também como alegoria das virtudes masculinas 

de força e assertividade que estados como a República de Florença desejavam 

representar no período (SCHMALE, 2012, p. 29). 

Estas opções apolíneas da nudez masculina associadas à moralidade, 

ao vigor e à civilidade tornaram-se hegemônicas na arte ocidental, paralelamente à 

construção da masculinidade/virilidade do homem, em oposição à 

feminilidade/sensualidade da mulher. Já no século XVIII, durante o neoclassicismo, 

ainda se preservava a supremacia dos modelos gregos, haja vista que nas escolas de arte 

os modelos-vivos eram escolhidos de acordo com sua semelhança com as estátuas 

clássicas, sendo a nudez feminina muitas vezes desprezada nestes espaços. 

(BORZELLO, 2012, p. 16-18) 

Sobre este período e o uso da nudez como revestimento da arte, trata 

Batista: 

 

A partir do Iluminismo o nu clássico encaminha-se para o 

modernismo como sinal da vida urbana no contexto das 

transformações do século XIX, visualizando as ansiedades 

sociais e ambições políticas, de forma cifrada e codificada 

(MAHON, 2005, p. 42). Nesse tempo e lugar, cada vez mais o 

nu se coloca em cima do muro do conflito entre o clássico e o 

contemporâneo, o corpo como alvo de debates teóricos 

artísticos que ficam cada vez mais tensos. A não 

representatividade do sexo gera toda a dinâmica da narrativa 

desse novo período, e é o poder oculto, o prazer do proibido, 



                                                                                                                                                                          
que escondia a fonte de energia, que só é compreensível por 

seus efeitos e não, pelo princípio gerador ou a sua história 

escondida. (BATISTA, 2010, p. 130) 

 

O uso da nudez masculina expressa um conflito narrativo, à medida 

que presenciamos nesse período a coexistência de representações idealistas e realistas 

de nudez. Tratar-se-ia de uma transição do nude para o naked – das formas idealizadas 

da nudez, para um nu despido de arte: “prova da transgressão para uma nova narrativa 

formal e conceitual dentro do projeto da modernidade do século XIX, e consolida um 

deslocamento – evidentemente não do nu que retornou ao real, mas sim, das boundaries 

da arte.” (BATISTA, 2010, p.134) 

Um corpo nunca existe em si mesmo, nem quando está nu, conforme 

defende Katz (2008, p. 69). Corpo é sempre um estado provisório de uma coleção de 

informações que o constitui como corpo. Questionar o lugar da masculinidade e o 

significado da nudez diz respeito à compreensão das representações imaginárias do 

corpo pensadas enquanto narrativas, imbuídas de valores sociais e culturais. A nudez do 

masculino tem a função de construir determinado sentido, que pode ser interpretado à 

luz dos valores sociais, constituintes da corporeidade. 

Em boa parte do século XIX, por exemplo, nota-se o grande volume 

de camadas que constitui o vestuário tanto de homens quanto de mulheres. No caso dos 

homens em particular, a vestimenta era associada ao poder monetário que podia ser 

ostentado visivelmente. Um homem nu era um homem desprovido de poder. Neste 

cenário, o nu masculino aparece principalmente como referência à pintura clássica, um 

nu geralmente apresentado como heroico e dramático. 

A virada para o século XX vê, todavia, uma apreciação crescente pelo 

fisiculturismo, e pela cultura do corpo masculino ideal, forte e viril, que pode ser 

exposto para apreciação estética, dado que isso seja feito com certa “inocência”. A 

Primeira Guerra Mundial trará ainda mais mudanças, na medida em que novos padrões 

de vestuário e estética que admitem maior exposição do corpo começam a se difundir. 

Lentamente os padrões greco-romanos concedem espaços a outras opções estéticas, 

realistas, eróticas e/ou sentimentais (LEDDICK, 2012, p. 32-35). 

A definição de nudez – por conseguinte, de seminudez – que orienta 

este trabalho, portanto, está além da simples condição da ausência ou do desprovimento 

de vestes de um corpo. A nudez é um discurso representacional que se encontra 

ancorado em estratégias e convenções sociais. Podemos encontrar o termo nudez sendo 



                                                                                                                                                                          

utilizado literal ou metaforicamente, algumas vezes como não vestido ou despido, em 

outras destituído ou privado, até mesmo sem disfarces ou sinônimo de sinceridade, sem 

deixarmos de lado a sugestão erótica que muitas vezes se associa à interpretação da 

nudez. Seja completa, seja parcial, faz parte de um conjunto de informações pensadas ao 

redor do seu uso e que o justificam. Deste modo, para fins de recorte e análise, 

consideramos a exposição do tronco, dos membros, da genitália e/ou das nádegas como 

nudez ou seminudez, dependendo da presença ou ausência de vestes e panejamentos. 

Batista (2010, p. 125-126) pontua que o corpo na arte, tanto na 

literatura, quanto nas artes visuais, é sempre um corpo-representação, um corpo 

imaginário que revela narrativas que objetivam conceder sentido aos corpos reais. As 

várias representações do corpo imaginário indicam negociações no que dizem respeito 

ao discurso do corpo, às relações e normas sociais, e mesmo aos valores de determinada 

sociedade. Deste modo, o corpo pode ser compreendido enquanto “materialidade 

polissêmica”: “como união de elementos materiais e espirituais e também como síntese 

de sonhos, desejo e frustrações de sociedades inteiras, pois o múltiplo sentido do corpo 

pede múltiplos olhares.” (BATISTA, 2010, p. 126) Essa polissemia do corpo é, 

portanto, uma polissemia da masculinidade. 

A masculinidade não é um caractere biológico, assim como não o é a 

feminilidade. Trata-se do “fazer-se homem”, ou seja, um processo individual/social que 

se realiza na cotidianidade espacial da construção de gênero como um elemento 

identitário primordial das relações humanas. A concepção dos elementos típicos e/ou 

necessários concernentes ao “ser homem” é algo construìdo, e ao mesmo tempo 

relacional. Silva et al defendem que o gênero é uma representação, experienciado 

cotidianamente e não algo que se adquire. 

 

São as práticas de gênero que permitem, contraditoriamente, 

sua existência e transformação. Nesse sentido, não existe uma 

única forma de “fazer-se homem”, mas múltiplas formas de 

vivências de homens, que se forjam em diferentes tempos e 

espaços. Assim, apesar de considerar que a nossa sociedade 

está organizada a partir do privilégio do gênero masculino, não 

existe uma única forma de masculinidade. (SILVA et al, 2011, 

p. 19) 

 

Ao considerar aspectos simbólicos da vivência cotidiana, a construção 

da masculinidade é plural e fragmentada, antes de se apresentar como um bloco 

monolítico e exemplar, a orientar um único tipo de prática aceitável entre os homens. 



                                                                                                                                                                          

Tal pluralidade e fragmentação se refletem na espacialidade dos cemitérios ora 

analisados, Consolação, Araçá e São Paulo, instalados na cidade de São Paulo/SP, onde 

diferentes papéis de masculinidade são representados através da arte funerária, ora 

destacando a sensibilidade perante a morte, ora deixando em relevo a virilidade em 

associação ao mundo do trabalho, nem todas em consonância com a moral burguesa e o 

ideal de masculinidade do período. 

Construída num contexto social, cultural e político, a masculinidade e 

as suas formas de manifestação devem ser compreendidas dentro dos suportes 

simbólicos de masculino e de feminino, próprios a cada sociedade. Vieira-Sena (2011, 

p. 38) esclarece que aquilo que entendemos por tipicamente feminino e tipicamente 

masculino não são imagens que correspondem a qualquer valor essencial, universal e 

atemporal, mas a imagens construídas historicamente e que, desde a modernidade, vêm 

sendo profundamente alteradas graças à fluência e confusão entre fronteiras simbólicas 

do masculino e do feminino. Estas flutuações são contidas no fenômeno de 

fragmentação das identidades, aceleração, ritmo e do tempo, mudanças de papéis, entre 

outras transformações próprias da sociedade contemporânea, segundo a autora. 

 

A masculinidade, na qualidade de lugar simbólico de sentido 

estruturante, impõe aos agentes masculinos uma série de 

comportamentos e atitudes imbricados com os valores capazes 

de convertê-los em poder simbólico. Assim, a medida que 

mudam os valores, devem mudar suas representações. 

(VIEIRA-SENA, 2011, p. 38-39) 

 

Refletir sobre as representações artísticas da arte funerária paulista 

fazendo uso da categoria de masculinidade implica reconhecer que cada obra artística é 

um suporte de representação de um corpo sempre imaginário, revelador de determinadas 

narrativas e concepções de masculino e de feminino. Pendendo para representações 

idealistas ou realistas, o corpo na arte é sempre um corpo genereficado (BATISTA, 

2011, p. 69). Ao buscarmos as representações de masculinidade nas estátuas 

pretendemos identificar as tensões existentes entre vários modelos e estereótipos que 

são utilizados para construir o conceito de masculino. 

A partir dos referenciais já mencionados, dentre outros a serem 

acrescidos ao longo do trabalho, buscamos compreender quais elementos são permitidos 

para a constituição das narrativas polissêmicas encontradas nos cemitérios selecionados, 

portanto, tendo como horizonte disciplinador a moral e os valores paulistas durante a 

belle époque e período subsequente. Destaca-se o fato que a arte funerária burguesa, a 



                                                                                                                                                                          

partir da transição do século XIX para o século XX, mesclou de forma harmoniosa os 

símbolos cristãos aos profanos, o que em parte instiga a investigação que propomos. 

Através das Constituições Primeiras a Igreja prevenia a manipulação privada das 

representações fúnebres, consideradas manifestações da vaidade, conforme nos 

esclarece Cymbalista (2002, p. 72). 

Isso indica a existência de tensões entre esta instituição e as riquezas 

particulares já no início do século XVIII; enquanto os mortos eram sepultados nas 

igrejas o anseio pela edificação fúnebre parece não ter estado ausente, mas sim vetado 

rigorosamente pela mediação eclesiástica. Ao serem instituídos, os cemitérios não 

resultaram sóbrios, padronizados, como eram os locais dos sepultamentos tradicionais. 

Ao retirar os sepultamentos dos templos e levá-los para o espaço das necrópoles a céu 

aberto, possibilitou-se a construção privada dos túmulos, sem as barreiras impostas 

anteriormente pela gestão eclesiástica. 

Ato contínuo, os cemitérios extramuros também permitiram a 

exposição das imagens humanas com maior liberdade expressiva e estética. Ao 

refletirmos sobre a masculinidade no período, observamos a presença comum de 

idealizações sobre o papel social dos homens, sobretudo a partir da Proclamação da 

República. 

 

A intensa urbanização, o processo de imigração, o final da 

escravidão e do Império e a industrialização exigiam novas 

formas de comportamento ditas “civilizadas”. Os 

comportamentos feminino e masculino deveriam passar por 

retificações que dotassem cada qual de um perfil mais 

homogêneo, adequando-os a uma perspectiva sacramental e ao 

novo regime. Assim, as ações da Igreja, do Estado e 

particularmente da medicina foram convergentes e decisivas 

para disciplinar mulheres e homens. (MATOS, 2001, p. 25) 

 

Em concordância com o projeto burguês correspondente à formação 

das elites em meados do século XIX e início do século XX, esperava-se que a mulher 

fosse contida em seus direitos sociais, voltada à religião, à família e às emoções veladas, 

assim como determinada a coroar as conquistas masculinas (PEDRO, 2004, p. 290). Por 

sua vez, procurava-se reforçar a identificação do homem com o trabalho, destacando seu 

papel de provedor e, por conseguinte, de bom chefe de famìlia: “(...) reforçava-se a 

necessidade do homem de ser resistente, jamais manifestar dependência, sinais de 

fraqueza, principalmente devendo ser metódico, atento, racional e disciplinado.” 

(MATOS, 2001, p. 41) Nos cemitérios, todavia, verificamos discursos polissêmicos, 



                                                                                                                                                                          

que não obtém sucesso ao constituir uma representação única e/ou hegemônica do ser 

feminino e do ser masculino. 

Isto posto, para a análise das imagens masculinas a serem 

selecionadas, a categoria de gênero também é relevante, à medida em que lança luzes 

sobre a construção dos papéis sociais de homens e mulheres, a partir dos conjuntos 

representacionais presentes nos cemitérios em questão. Observamos que a partir da 

década de 70, o conceito de “gênero” passou a ser utilizado para teorizar a questão da 

diferença sexual, tornando-se um instrumento para indicar as “construções sociais”, ou 

seja, indicando que as ideias acerca dos papéis sociais dos homens e das mulheres são 

construídas socialmente (SOIHET, 1997, p. 279). 

Propomo-nos a compreender o uso da nudez e as múltiplas 

representações de masculinidade nos cemitérios em questão. Questionamos que 

aspectos sociais e culturais simbolizam tais imagens masculinas, atentando-nos para as 

funções próprias do espaço cemiterial. Ou seja, quais são as implicações do uso dos 

traços de nudez e seminudez identificados nestas esculturas, dados contexto, 

subjetividade e identidade próprios do ambiente e temporalidade que as alimentou e 

produziu. Conforme já afirmado, não verificamos uma representação homogênea de um 

único ideal de masculinidade nos cemitérios analisados. 

Durante o inventário realizado nas necrópoles selecionadas, as quais 

apresentam significativos acervos de arte funerária no Brasil, encontramos menos de 

cinquenta ocorrências de imagens masculinas pertinentes aos critérios estabelecidos. 

Dada a dimensão e a quantidade de túmulos dos cemitérios da Consolação, Araçá e São 

Paulo e, mesmo que em menor número, de monumentos funerários e obras artísticas em 

seu acervo; quantitativamente encontramos poucos exemplares que se encaixam no 

recorte proposto. 

Ademais, as obras selecionadas se encontram em três espaços de 

sepultamento secularizados, administrados pelo poder público e em funcionamento até a 

contemporaneidade, cujo acervo artístico remonta ao século XIX, no caso da 

Consolação e do Araçá, e à primeira metade do século XX, quanto ao São Paulo. 

Entretanto, os exemplares de nudez e seminudez masculina constantes destes cemitérios 

correspondem temporalmente quase que em totalidade ao período da belle époque e, 

mais restritamente, da arte moderna. Esse fator nos conduz a problematizar: a arte 

moderna concebe o cemitério a partir de uma perspectiva diferenciada, a qual se faz 



                                                                                                                                                                          

representar através da nudez e da seminudez artística, e assim também constrói uma 

nova concepção de homem e de masculinidade? 

Entende-se que as representações escultóricas nos cemitérios 

Consolação, Araçá e São Paulo/SP demonstram não apenas a singularidade dos 

sepultados, mas também as trajetórias da coletividade na qual estavam inseridos, no 

período da belle époque e seus desdobramentos. A leitura da composição destes túmulos 

permite o vislumbre da multiplicidade de experiências que orientavam a subjetividade 

inerente a estas construções, bem como de certas tensões históricas existentes quanto à 

definição dos papéis masculinos no período. O modelo de masculinidade, outrora 

patriarcal, começa a ser influenciado por novas ideias e se tornar cada vez mais 

polissêmico. Ao lado do homem provedor, voltado às obrigações do mundo do trabalho, 

outros modelos poderiam emergir. 

 

O corpo que na sociedade dita patriarcal era visto e dito como 

natural, quando não sagrado, começava perigosamente a ser 

fabricado, moldado por novas tecnologias, novas atividades 

físicas e intelectuais, novos hábitos e costumes no vestir, no se 

comportar, nos gestos. Um corpo que começava a se desnudar, 

a ser moldado por novos códigos de beleza, de higiene e, de 

saúde. O corpo, de referente natural e fixo, parecia 

estranhamente se tornar mutável, artificial, seguindo o tempo 

veloz do mundo moderno. Corpo que de docilizava para o 

trabalho e para a cidadania, corpo que se centrava cada vez 

mais no sexo e nos seus avatares, corpo cada vez mais público, 

esquadrinhado por múltiplos saberes. Corpos que pareciam 

tornar-se cada vez mais andróginos, indiferenciados. Corpo 

enrijecido das mulheres, corpo delicado dos homens, perfis 

corporais em continua mutação, fisionomias cada vez mais 

estranhas, tudo isto era visto como um atentado aos desígnios 

da natureza, que parecia estar sendo punida com a decadência 

da religião e a decrepitude de seu povo. (ALBUQUERQUE 

JUNIOR, 2013, pág. 44) 

 

Investigar o uso das representações de nudez e da seminudez e dos 

diversos discursos de masculinidade inerentes às mesmas nas esculturas a serem 

selecionados pode revelar-nos os diversos espaços e modelos de que se valiam as 

famílias para constituir a si mesmas, além de retratar um tempo que lhes deu essência e 

personalidade. Quais as concepções simbólicas constituídas neste espaço? De que 

maneira o uso da nudez e da seminudez na composição das imagens masculinas na 

escultura funerária paulista contribui para a sedimentação das relações sociais? A arte 

funerária reforça os valores burgueses? Seria o uso da corporalidade masculina uma 

outra forma de representação burguesa? 



                                                                                                                                                                          

Outras questões conjunturais também devem compor a problemática 

em questão, por dizer respeito a um modo específico de representação funerária que se 

dá a partir da secularização dos sepultamentos em cemitérios laicos, no contexto 

brasileiro especialmente a partir de meados do século XIX e, no que se refere ao uso da 

nudez e da seminudez, mais restritamente, sobretudo a partir do advento do art nouveau 

e do simbolismo. Qual é a posição que os cemitérios públicos, fundados a partir de 

meados do século XIX no Brasil, passaram a ocupar na cidade? O que torna os 

cemitérios em questão originais e/ou singulares? Quais são os elementos de que se 

valiam as famílias para construir a apreensão que faziam de si? Quais são os 

significados que se traduzem através da arte que ali é composta? Estas representações 

expressam uma visão de finitude? Como a arte pode responder e ajudar a compreender 

estas questões?  

Como as representações do masculino, nos cemitérios, podem ser 

relacionadas com os homens reais, no desempenho de seus papéis socialmente 

constituídos, no período selecionado? As imagens masculinas, representadas com traços 

de nudez e seminudez, são leituras poéticas dos artistas? Expressam a materialidade do 

meio social a partir do qual são alimentadas? Que artistas eram esses? O que buscam 

expressar? Em síntese, como compreender o uso estético das representações em questão 

para a compreensão do masculino, considerando o espaço específico dos cemitérios? 

Ritmo, sensualidade, imaginação, visualidade – traços que a partir destes movimentos 

buscaremos na leitura das imagens masculinas nos referidos espaços fúnebres. 
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O PACTO DE SILÊNCIO: 

DEBATES SOBRE A ANISTIA NAS CONSTITUINTES DE 1946 E 1987/88.  

Mayara Paiva de Souza  

 

Resumo: Neste texto pretendo apresentar, em linhas gerais, as questões que direcionam 

minha pesquisa de doutorado em História, trabalho que tem como foco a análise dos 

discursos parlamentares acerca da anistia nas Assembleias Constituintes de 1946 e 

1987-88. Optei por apresentar um texto introdutório que traça as questões centrais que 

permitem uma comparação entre os dois processos de anistia discutidos nas 

Constituintes, questões que tento responder em minha pesquisa. Dessa forma, o texto é 

uma tentativa de apresentar ao leitor o tema pesquisado e, consequentemente, abrir 

espaço para questões e apontamentos que podem contribuir para o desenvolvimento da 

pesquisa. 

 

Palavras-chave: anistia, memória, ditadura, Assembleia Nacional Constituinte. 

 

  

As questões que abordo neste trabalho advêm de inquietações cultivadas desde a minha 

graduação em história, isto é, a relação entre a anistia e a narrativa histórica. Durante 

minhas leituras sobre os processos de anistia no Brasil, algumas questões voltadas para 

o ofìcio do historiador se tornaram pujantes: até que ponto a anistia, este “esquecimento 

comandado” pode afetar a escrita da história? Ou mesmo, até que ponto a anistia 

corresponde ao esquecimento? 

Guiada por tais questões, optei por analisar dois processos de anistia no Brasil 

republicano, a de 1945, concedida por Getúlio Vargas no fim do Estado Novo, e a 

anistia de 1979 concedida pelo governo militar quando a ditadura dava sinais de 

esgotamentos. Selecionei tais processos por visualizar alguns pontos semelhantes entre 

ambos, quais sejam: foram anistias concedidas no ocaso dos regimes ditatoriais; 

constaram com grande mobilização nacional; resultaram em anistias recíprocas (leia-se, 

beneficiaram também os torturadores); e condicionaram a reversão dos atingidos pelos 

decretos a pareceres de Comissões nomeadas pelo presidente da República. 

Embora muito semelhantes, e com finalidades de promover uma “conciliação” polìtica 

visando manter a ordem dominante, tais processos tiveram desdobramentos distintos no 



                                                                                                                                                                          

tempo. As questões atuais demonstram que a anistia de 1979, por ter apagado os atos 

dos agentes do governo, criou um sentimento de impunidade que faz crescer entre as 

vìtimas e seus familiares um “dever de memória”, uma memória militante que não 

permite que o passado seja esquecido. No que se refere à anistia de 1945, apesar de 

também atingir os atos dos agentes do governo e de não permitir a reversão dos 

anistiados aos seus antigos cargos, o que notamos é que não houve esse “dever de 

memória” por parte das vìtimas. Os crimes do Estado Novo, anistiados, foram 

“esquecidos”, os da ditadura militar, ainda geram debates e conflitos de memória. Os 

guardiões da memória fazem questão de relembrar a cada dia, onde estão os 

torturadores, o que fizeram e, desta forma, exigem esclarecimentos sobre suas vítimas.  

O Estado Novo não teria feito tantas vítimas quanto o regime militar? Sabemos que os 

dois períodos foram marcados por uma violência institucionalizada no governo. Em 

ambos os períodos as arbitrariedades e perseguições à oposição foram marcantes. 

Entretanto, Getúlio Vargas paira em nosso panteão de heróis, os ditadores do regime 

militar, não. Mesmo semelhantes, as anistias parecem ter adquirido sentidos diferentes 

em ambos os períodos. 

Acredito que a anistia pode ser uma das vias para compreendermos essa diferenciação 

nos desdobramentos das lembranças transmitidas acerca dos dois períodos ditatoriais no 

Brasil. Dessa forma, a pesquisa analisa não apenas os dois processos em questão, mas o 

foco está, principalmente, em como tais processos de anistias foram debatidos nas 

Assembleias Constituintes montadas nos períodos de transição democrática, isto é, a 

Assembleia Nacional Constituinte de 1946 e a de 1987-88. Justifico o recorte por 

acreditar que nas duas Assembleias pós-ditaduras foi realizada, ao debaterem a anistia, 

uma revisão do passado. Enquanto revisavam o passado e demonstravam suas 

perspectivas para o futuro, os parlamentares nos dão pistas de como o passado foi 

envolto em um processo de negociação das lembranças e de fabricação de sentido. Nas 

Assembleias o passado ainda estava à porta, negociado de acordo com os interesses 

daqueles homens conscientes de viver um intervalo, isto é, o interregno entre a ditadura 

e o futuro. Tempo de espera e preparação para o novo. Tempo de reavaliação do 

passado e previsões. Tempo latente.  

Sobre os ombros dos parlamentares repousava a difícil tarefa de eliminarem os 

resquícios do passado e construírem um novo regime político que tinha como palavra de 

ordem a democracia. Diante de tal tarefa surgiu a polêmica da anistia. Afinal deviam, ou 



                                                                                                                                                                          

não esquecer o passado e seguir em frente? O julgamento da ditadura seria um dos 

caminhos para a constituição e consolidação de um regime democrático? 

 Nas Constituintes as negociações em torno tanto da memória, quanto do poder político 

estavam latentes. Inseridos no tempo do acontecimento, as diferentes correntes que 

compunham as duas Constituintes, ao debaterem a anistia, e com ela o passado, 

interpretavam o vivido. A reinterpretação da experiência ocorria tendo em vista o 

horizonte de expectativas, dessa forma, os debates sobre a anistia podem revelar, ao 

mesmo tempo, as possibilidades do passado e do futuro. Com o intuito de dar sentido ao 

tempo vivido e às expectativas políticas, os parlamentares selecionaram o que do 

passado deveria permanecer para a constituição do sentido que atendesse os interesses 

presentes. 

Dito isto, tomo a anistia como um problema para a escrita da história, visto que ela tenta 

suspender o tempo e criar um simulacro de esquecimento. Ao passar uma “esponja” 

sobre o passado, a anistia mantém experiências à margem, experiências que não 

adquirem sentido na esfera pública. A suspensão do tempo cria um fosso entre passado 

e futuro. É como se o passado continuasse lá, proibido e preso a si mesmo, mal 

resolvido.  

Em alguns casos de anistia o passado se torna “proibido”, negado, impune. Entretanto, 

sabemos que a memória se constitui por experiências e não por decretos. A memória 

passa por um trabalho crítico e dialético entre lembrança e esquecimento e flui 

dinamicamente constituindo interpretações e versões sobre nossa experiência no tempo. 

Nesse sentido, visamos analisar o tempo impreciso do calor dos acontecimentos, o 

tempo negociado em plenário que trazia os embates de memórias, mas também embates 

de poder, visto que a negociação não se baseava apenas em pressupostos legais, mas 

também envolvia as significações e pontos de vista de sujeitos que vivenciaram formas 

variadas a experiência ditatorial. 

Após a anistia dar a sua dose de memória ou de esquecimento, antídoto para a 

“conciliação” polìtica, os parlamentares tiveram a oportunidade de oferecerem um 

phármakon  para a nação que acabara de sair da ditadura. Resta saber se o antídoto 

visava a lembrança ou o esquecimento dos fatos vividos durante os dois períodos de 

exceção, o Estado Novo e a Ditadura Militar. 

Para analisar os embates entre lembrança e esquecimento empreendidos nas duas 

Constituintes durante as discussões sobre a anistia, utilizo como fontes os Diários e 



                                                                                                                                                                          

Anais das duas Assembleias em questão. Além da documentação parlamentar, 

acompanho a repercussão dos debates nos principais jornais e periódicos da época, visto 

que, também como intérprete dos fatos, os jornalistas podem fornecer uma interpretação 

externa do que ocorria em plenário. As crônicas e memórias envolvendo os dois 

períodos ditatoriais também serão recursos elencados para a difícil tarefa de vislumbrar 

brechas do tempo “esquecido”, ou não, por aqueles parlamentares que visavam construir 

o futuro e também o passado. 

Pretendo, com isso, desenvolver a hipótese de que diante do fosso entre experiências e 

expectativas os parlamentares, tanto de 1946 quanto de 1987-88, permitiram que a 

anistia selecionasse e interditasse um passado que não tinha sentido no presente. Esse 

passado foi “esquecido” pelos constituintes em prol da manutenção da ordem 

dominante. Entretanto, enquanto em 1946 a anistia, de fato, funcionou como 

esquecimento (amnésia) dos atos da ditadura estadonovista, no cotexto da ditadura 

militar a anistia não pode apaziguar o passado. Enquanto em 1946 houve uma opção 

pelo esquecimento, mesmo por parte das principais vítimas – os comunistas -, no que se 

refere à ditadura militar as vítimas não abriram mão de seu passado e lutam até os dias 

atuais por uma anistia anamnesis, isto é, por uma reparação histórica. 

Dentro desse quadro de reflexão, pretendo desenvolver a tese de que é possível deduzir 

dos debates constituintes acerca da anistia o processo de gestão da memória em torno 

dos dois períodos ditatoriais em questão, o Estado Novo e a Ditadura Militar. Isto é, 

como o passado foi negociado em meio a um processo de transição política que, de certa 

forma, visava a manutenção da ordem dominante no país. 

Para pensar as questões sobre a anistia, parto de recentes reflexões empreendidas por 

Paul Ricoeur (2000), filósofo que analisou a relação entre história, memória e 

esquecimento. Dentre suas reflexões, Ricoeur defende a existência de um esquecimento 

libertador que é resultado de um trabalho de luto essencial para o processo crítico da 

memória e um dos passos fundamentais para a superação de experiências traumáticas. 

Todavia, o autor francês encara a anistia como um esquecimento comandado, simulação 

de esquecimento que tenta forçar a sociedade a esquecer. Ao apagar um passado 

conflituoso, segundo Ricoeur, a anistia tem efeitos apenas imediatos, mas se torna 

danosa à gestão do passado.  

Nessa perspectiva, apesar de destacar os efeitos positivos do esquecimento, o autor 

assume um posicionamento crítico em relação à anistia, pois antes de impor um 



                                                                                                                                                                          

esquecimento por decreto é necessário criar meios de convivência entre os contrários 

para que ocorra um trabalho crítico da memória e, com isso, o perdão – via para um 

esquecimento libertador.  

Mesmo muito semelhantes em seus aspectos jurídicos e históricos, as anistias 

concedidas pelas ditaduras brasileiras não tiveram o mesmo efeito em seus 

desdobramentos e apaziguamento dos conflitos de memórias, diferença demarcada pela 

opção, ou não, de esquecer o vivido. Enquanto os crimes do Estado Novo foram 

esquecidos, os conflitos em torno dos crimes da ditadura militar continuam presentes e 

ativos. Por meio da análise dos processos de anistia, ensaio algumas respostas para 

tamanha diferença no processo de negociação em torno do passado ditatorial:  

• O primeiro ponto a ser considerado é o papel desempenhado pelas Forças 

Armadas nos limites e alcances dos dois processos de anistia. Parto do pressuposto que 

nos dois contextos o alto comando militar teve poder de veto e não permitiu a reversão 

às fileiras das Forças Armadas dos militares afastados durante os regimes de exceção.  

• Enquanto em 1946 os parlamentares oposicionistas viam o presente como o 

momento propício para garantir as transformações para o futuro e impedirem o retorno 

do passado, em 1987/88 os Constituintes que se opunham ao regime ditatorial viam o 

presente como um momento de cautela para garantirem-se no poder. 

• Devemos ter em foco a quem cada anistia beneficiou. Tanto em 1945 quanto em 

1979 os agentes do governo foram anistiados. Junto com os agentes das duas ditaduras, 

foram anistiados os que resistiram ao governo. Em 1945 os comunistas deixaram as 

prisões do Estado Novo dispostos a esquecer o passado e seguir em frente rumo à 

“União Nacional” com Getúlio Vargas. Luiz Carlos Prestes e seus seguidores, as 

principais vítimas do regime, visando uma aliança com Vargas, não reivindicariam a 

purgação dos crimes cometidos contra eles, o silenciamento acerca do passado 

funcionou para os comunistas do período como uma estratégia política para chegarem 

ao poder. Pelo menos naquele contexto, em prol do futuro o passado foi remido. Em 

1979 os anistiados que deixaram a prisão ou o exílio, mesmo que alguns admitissem que 

aquela fosse a “anistia possìvel” para o momento, não abriram mão de seu passado. O 

boom memorialístico das vítimas e os grupos de familiares de mortos e desaparecidos 

são exemplos dessa reivindicação da memória e busca por justiça.  

• Em 1946 os crimes do Estado foram silenciados rapidamente. Entretanto, os atos 

de suas principais vítimas, os comunistas, seguiram na memória sendo condenados 



                                                                                                                                                                          

veementemente e “comemorados” a cada ano. No que se refere à ditadura militar, o que 

notamos é que apesar da anistia recíproca, os atos das vítimas são hoje, em grande parte, 

justificados, mas os atos dos agentes do Estado são condenados. Portanto, vítimas e 

algozes fizeram percursos inversos nas trilhas da memória entre um período e outro.  

• Outro ponto relevante está no reconhecimento do passado. Getúlio Vargas tinha 

uma política nacional de repressão ao comunismo, política que foi institucionalizada e 

difundida em seus discursos e meios de propaganda. Criou-se uma cultura do medo 

contra o “perigo vermelho”. Apesar de não reconhecer a violência, Getúlio propagava 

seus atos de “limpeza” do Brasil contra os “bagageiros de Stálin”.  Todavia, no que se 

refere à ditadura militar, não há um reconhecimento do passado, os agentes do governo 

não reconhecem, mesmo mediante provas concretas, que tais fatos aconteceram. 

Encobertos pelo manto da anistia, os agentes do governo militar negam os fatos ou 

silenciam. Diante da falta de reconhecimento, o passado se recusa a passar.  

• Por fim, precisamos ter em vista a conjuntura internacional dos dois períodos de 

transição que marca uma diferença crucial: o processo posterior à Segunda Guerra 

Mundial que levou à consolidação da noção de crimes contra a humanidade e à adoção 

de um discurso de defesa dos direitos humanos. Esse discurso era escasso no debate 

político que antecedeu a anistia de 1945. 

Diante de tais questões, a escrita da história lida com um passado conflituoso e, de certa 

forma, pantanoso. Ao mesmo tempo em que a anistia pode ter apagado traços e 

rugosidades do passado estadonovista, legando-nos um passado apaziguado pelos 

enquadramentos da memória, ela pode ter tido um efeito inverso no contexto da ditadura 

militar. A anistia, diante da impunidade dos agentes do estado, tem gerado até os dias 

atuais uma “inflação da memória” e uma insistência em manter o passado presente. 

Dessa forma, o historiador que trabalha com o período está sempre sob o olhar atento e, 

de certa forma, intimidador dos “guardiões da memória”.  

Dessa forma, optei por dividir o trabalho em três partes que abordam tempos distintos. 

Na primeira parte a intenção é apontar o debate contemporâneo sobre o passado 

anistiado. Com efeito, mais de três décadas após a anistia de 1979, notamos que esta foi 

incapaz de apaziguar e “curar” o passado. A anistia de 1979 não proporcionou um 

“esquecimento libertador”, mas um simulacro de esquecimento que provoca uma 

memória “patológica”. O foco dessa parte do trabalho está na criação da Comissão 



                                                                                                                                                                          

Nacional da Verdade , bem como nas distintas formas de lidar com a experiência 

ditatorial na atualidade. 

Na segunda parte do trabalho a intenção é analisar o processo de anistia no final do 

Estado Novo, bem como o debate em torno do tema na Constituinte de 1946. Dessa 

forma pretendo mensurar a forma como os homens que viveram o período ditatorial 

debateram o passado em função de um presente e futuro prenhe de ameaças não só do 

retorno de Vargas, mas também da ascensão comunista naquele contexto pós-guerra. 

Nessa perspectiva, na Constituinte de 1946 os debates acerca da anistia podem revelar o 

processo de negociação em relação à memória da ditadura estadonovista. Parto do 

pressuposto que, por interesses políticos daquele período pós-guerra, os Constituintes 

conseguiram, de certa forma, apaziguar o passado ditatorial, esqueceram os crimes do 

Estado Novo para justificarem o anticomunismo do presente. 

Na terceira parte tentarei demonstrar as discussões parlamentares acerca da anistia ao 

longo do regime militar, discussões que culminaram na lei de anistia de 1979 concedida 

pelo governo. Entretanto, devido à sua parcialidade e diante da impunidade dos agentes 

do governo, tal lei teve desdobramentos que não foram solucionados na Constituinte de 

1987-88, tida como o último passo da transição. Desta forma, devido aos 

desdobramentos da lei de anistia que foi incapaz de apaziguar o passado ditatorial, 

questões atuais como a tentativa de revisar a lei de 1979 e a instalação da Comissão 

Nacional da Verdade são sintomas dessa “memória enferma” que, por não ter 

encontrado o seu lugar na história, insiste em não passar. 

Pelo que foi exposto, para apreender o passado aprisionado nas grades das 

interpretações, a pesquisa visa acompanhar os debates sobre a anistia nas Constituintes 

de 1946 e 1987-88 para, quem sabe, vislumbrar o mínimo das experiências encobertas 

pelo véu do esquecimento. 
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Resumo: No início da década de 1970, a produção historiográfica em Goiás experimentou uma 

notável inflexão em seu modus operandi. Determinados acontecimentos e mudanças nas 

concepções teóricas e metodológicas possibilitaram uma reformulação na forma como se 

produzia conhecimento sobre a experiência humana do passado em Goiás. Entretanto, essas 

diferenças de modulação no fazer histórico não se operaram por meio de uma cesura radical. 

Alguns eventos ocorridos nos anos 1960 foram fundamentais para viabilizar o estabelecimento 

de novos parâmetros à pesquisa histórica. Portanto, no umbral dos anos 70, observou-se a 

passagem de um modelo historiográfico para outro: de uma atividade intelectual marcada pelo 

autodidatismo, com formas de historiar específicas, a pesquisa histórica em Goiás passou a ser 

praticada por historiadores, que tendo a História como ofício, orientaram-se por concepções e 

procedimentos que garantissem a validade científica dos resultados investigativos. 

 

 

Do início do século XX até a década de 60, a tarefa de construção da(s) 

história(s) de Goiás foi levada a cabo, predominantemente, por memorialistas, 

genealogistas e historiadores autodidatas. No interior desse escol de cultores da história 

goiana, encontramos nomes como Henrique Silva, Americano do Brasil, Zoroastro 

Artiaga, Ofélia Sócrates Monteiro, Sebastião Fleury Curado, Colemar Natal e Silva, 

Jaime Câmara, ou seja, estudiosos ávidos por narrarem fenômenos do passado ocorridos 

nas “latitudes goianas”. Eram, em sua maioria, médicos, políticos, jornalistas, militares, 

advogados, enfim, pessoas que viviam de outras ocupações, mas que, em meio às 

atividades que garantiam a sobrevivência de si e de suas famílias ou até o aumento de 

seus cabedais particulares, encontrava-se outra que, embora não fosse vinculada à 

formação profissional deles, ocupou parte importante de suas vidas: escrever sobre 

história de Goiás.  

Desbravar as trilhas das bandeiras que devassaram o sertão ocupado pelos índios 

goyaze; fixar a aventura de Bartolomeu Bueno em busca do eldorado; contar sobre a 

formação dos primeiros arraiais, vilas, cidades; relatar sobre os rumos tomados pelo 

ouro e pela agropecuária em Goiás; historiar os significados atribuídos à ocorrência da 

Revolução de 1930 em Goiás e à construção da jovem capital, Goiânia; eis algumas 

linhas interpretativas esboçadas por eles para se compreender o “passado goiano”. 

Plasmados pelos moldes de historiografia que o IHGB consagrou no oitocentos, esse 



                                                                                                                                                                          

círculo intelectual congregou muitos estudiosos pertencentes à ao Instituto Histórico e 

Geográfico de Goiás (IHGG) e (ou) à Academia Goiana de Letras (AGL).  

Um primeiro aspecto digno de menção sobre essa produção histórica autodidata 

diz respeito à construção de narrativas episódicas, cronológicas e de natureza político-

administrativa que se colocava como predominante. Geralmente, esse encadeamento 

cronológico dos eventos encerrava um esforço de se produzir, a partir de pesquisas, 

sobretudo, na documentação oficial, sínteses históricas que conferissem unidade aos 

fenômenos do passado em estudo. O papel do historiador, à semelhança dos 

“metódicos”, seria o de desvelar a “verdade histórica” a partir da exploração do material 

das fontes. Por meio da pesquisa e de sua escrita, o pesquisador teria a função de 

coordenar os fatos, de dar harmonia e homogeneidade aos eventos pretéritos que se 

encontram esparsos na documentação.  

A perspectiva, marcadamente, política desses trabalhos era revestida de caráter 

elitista, o que materializou relatos históricos em que elementos sociais das camadas 

menos abastadas se faziam, praticamente, ausentes. As grandes autoridades políticas, os 

sujeitos ilustres da sociedade goiana, por seu turno, ocuparam largas linhas dessas 

narrativas sobre o passado da região. Os índios também figuraram com constância nessa 

escrita da História. Entretanto, esse registro sobre os nativos referia-se, com maior 

frequência, aos conflitos que tiveram com a população, na relação deles com o 

governamental, às políticas destinadas a seu aldeamento e civilização, ou ainda, aos 

bulìcios provocados por esses “selvagens”. Esses textos ainda ressoavam um “silêncio 

quase ensurdecedor” sobre a experiência dos negros na história de Goiás.   

No interior dessas narrativas lineares também é possível avistar a tentativa de se 

filtrar, do passado, alguns feitos, datas e personagens que pudessem ser tidos como 

exemplares para o presente e à posteridade. Esse mergulho em direção ao passado, 

orientado por questões políticas, agregado ênfase destinada a alguns “personagens de 

vulto”, denunciam a proeminência de uma concepção exemplar de História. Tratavam-

se de textos que abrigavam o anseio por encontrar no passado, rastros, traços que 

fundamentassem determinadas marcas identitárias da região. Com efeito, esses 

historiadores “autodidatas” empreenderam uma relação com o passado impregnada pelo 

desejo de afirmação de uma memória e de uma identidade regional. Produziram uma 

escrita da história em que se buscava resgatar do passado eventos marcantes, feitos 

importantes, personagens de vulto e condutas exemplares (ocorridas na história política 



                                                                                                                                                                          

da região) que funcionassem como espelho para a constituição de uma dada 

“goianidade”; esta entendida como um modo de viver caracterizado pelo amor à Goiás, 

pela defesa do território e dos interesses regionais, pelo zelo às “tradições” e pela 

impressão de um sentido ético-polìtico ao agir dos goianos que, à semelhança “desses 

grandes homens do passado”, contribuiriam para o desenvolvimento da região. Não 

consistia numa tentativa de conformação da identidade regional preocupada em 

desenhar uma fisionomia cultural dos goianos, e sim de um empreendimento de 

natureza, eminentemente, ético-política, na medida em que apresentava fenômenos 

pretéritos, comportamentos e modelos de condutas exemplares deveriam ser resgatados 

da experiência histórica regional. 

É importante ter presente que seus relatos históricos buscaram, de modo assaz, 

uma gênese para Goiás. A origem dos goianos, por conseguinte, não se situaria nas 

experiências pretéritas dos propalados, mas “pouco conhecidos”, ìndios goyaze que 

habitaram a região e emprestaram seu nome à unidade política criada, e sim nas 

incursões das bandeiras paulistas que perambularam o território goiano a partir do 

século XVI. Na urdidura dessa trama, tecida para ligar os goianos ao seu passado, era 

fundamental que os conterrâneos do “presente”, e os do futuro, conhecessem suas 

origens, sua história e quem foram os intrépidos homens responsáveis por palmilhar os 

primeiros caminhos naquela região que viria a se constituir no estado que eles tanto 

estimavam e defendiam. A constituição dessa “goianidade” passava, necessariamente, 

pelo conhecimento desse passado glorioso. 

Era preciso, igualmente, estabelecer um mito fundador para Goiás. A construção 

dessas narrativas sobre a “fundação de Goiás” acabou por alicerçar um liame memorial 

entre a viagem de Bartolomeu Bueno da Silva e a expedição organizada por seu filho 

homônimo. A lembrança dessa viagem, feita na juventude, teria exortado Bartolomeu 

Bueno “filho”, cerca de quarenta anos depois, à solicitar permissão para adentrar ao 

sertão dos goyaze. O povoamento da região foi produto da empresa exitosa de 

Bartolomeu Bueno da Silva que, guiado por suas reminiscências, seguiu os passos do 

pai, o Anhanguera. Essa empreitada vitoriosa de Bueno “filho” garantiu a ele a condição 

de o lìdimo “fundador” de Goiás. Para além da falta de habilidade administrativa de 

Bueno, algo pacífico nos diferentes registros, o que se procurou resgatar de sua 

experiência histórica e reter na memória dos goianos foi sua bravura indômita ao se 

lançar ao impérvio sertão e ter auferido sucesso na busca pelas riquezas minerais tão 



                                                                                                                                                                          

sonhadas. O ato heróico de Bueno filho estimulou novos descobertos, fomentou o 

povoamento da região, todavia, a despeito da magnitude dos esforços empreendidos 

pelo bandeirante, acabou perecendo inopioso. Esse anseio por eternizar o feito de Bueno 

fica evidente na entonação emprestada aos relatos sobre sua morte.   

Essa candência por dar vigor a essa identidade regional era entrecortada, do 

mesmo modo, pela inquietação em resguardar os limites territoriais e delinear um perfil 

físico-geográfico para Goiás. Além de, continuamente, descreverem a constituição 

geográfica do estado, enaltecerem suas riquezas naturais, preocupavam-se em assegurar 

um espaço que, historicamente, pertenceriam aos goianos, neste sentido, a questão dos 

limites territoriais se converteu em matéria recorrente nos textos desses historiadores. 

Para eles, abordar o tema das fronteiras territoriais tratava-se não só de um assunto 

histórico (na medida em que várias foram as situações, no passado, em que aconteceram 

litígios por causa dessas demarcações), mas também político (tendo em vista que, em 

vida, envolveram-se em várias discussões políticas sobre a questão) e, por que não, de 

um tema de cunho ético (considerando que o conceito de “bom administrador” passava, 

necessariamente, pela tentativa de aproveitar as potencialidades naturais e de ter 

resguardado as fronteiras da região). 

Nesse exercício de conformação da identidade regional por meio de textos 

historiográficos, nota-se a construção continuada de narrativas repletas de conteúdo 

exemplar e orientador. Em muitas passagens em que avistamos a impressão do princípio 

da exemplaridade, sua utilização vinha acompanhada de julgamentos morais. Tais 

sentenças normativas, comumente, atribuíam uma positividade ou negatividade a 

determinados fenômenos, atitudes, comportamentos de sujeitos históricos ou a atos 

administrativos do passado. Essas apreciações, cujo um dos escopos era o de eternizar 

certos nomes, feitos e condutas, muitas vezes, mostravam-se prenhes de sentido 

pedagógico, na medida em que se apresentavam não só alguns exemplum vitae que 

poderiam orientar o agir dos goianos no presente e no futuro, assim como contra-

exemplos que seriam recordados para tornar notórias experiências que foram nocivas à 

história de Goiás, evidenciando modelos de conduta que não deveriam ser imitados por 

seus conterrâneos. 

Na década de 1960, porém, esse modelo historiográfico começa a ser 

reformulado. A institucionalização dos cursos de História nas Universidades Católica e 

Federal de Goiás, a ambientação com a vida acadêmica e suas exigências peculiares, o 



                                                                                                                                                                          

esforço por estreitar o diálogo com a comunidade historiográfica nacional contribuíram 

para que os especialistas em História do estado buscassem não só exercitar à docência, 

mas também se dedicarem àquilo que, verdadeiramente, os tornam historiadores: a 

pesquisa e a escrita historiográfica. No entanto, a pesquisa histórica que vinha sendo 

elaborada nos anos 1960, embora ainda não tornada pública por meio de defesa de teses 

ou da edição de livros, estava sendo pensada a partir de outro critério: o de conferir 

rigor científico às investigações historiográficas confeccionadas em Goiás. Isso 

resultou, na década de 1970, no aparecimento de uma produção historiográfica regional 

com fisionomia e propósitos distintos ao da produção histórica autodidata. Alguns 

acontecimentos ocorridos no início dessa década foram sintomáticos para se perceber a 

mudança operada com a constituição dessa historiografia acadêmica. Referimo-nos à 

realização, na cidade de Goiânia, do VI Simpósio Nacional da ANPUH, em 1971; à 

criação do Programa de Mestrado em História da UFG, em 1972; à defesa da tese de 

livre-docência de Luis Palacín e ao doutoramento das professoras Dalísia Doles, Maria 

Augusta Sant‟Anna de Moraes e Marivone Chaim, na USP, nos anos de 72 e 73. 

A conjunção desses fenômenos indicia que a produção historiográfica em Goiás 

estava, na década em apreço, tomando novos rumos e a escrita da história regional 

adquirindo uma nova fisionomia, possível de se perceber nas pesquisas realizadas no 

período. Era a produção historiográfica acadêmica em seus prelúdios, assumindo novos 

contornos teórico-metodológicos e estreitando seu diálogo com a comunidade 

científico-acadêmica no Brasil. As inflexões apresentadas pelo “fazer histórico” em 

Goiás eram, sobretudo, de ordem teórico-metodológica: o exame crítico das fontes 

históricas utilizadas, o cuidado metodológico, o recurso a aportes teóricos debatidos no 

universo acadêmico, a predominância de uma história econômico-social em face de uma 

história política, a estratégia analítica e temática se sobrepondo à descritiva e factualista, 

a produção/apropriação de conceitos históricos, a formulação de hipóteses que 

passariam pelo crivo crítico de integrantes da comunidade acadêmica, enfim, elementos 

que refletiam a preocupação com a validação científica dos resultados investigativos.  

É preciso realçar que o ambiente intelectual era outro, as exigências por pesquisa 

e as demandas por sentido se mostravam distintas. Não se tratava mais de um círculo de 

estudiosos, com outras formações e ocupações profissionais, os quais, além de 

emprestar seu potencial autodidata à docência e à escrita da História em Goiás, também 

exercitavam suas atividades intelectuais por meio de um forte vínculo com questões 



                                                                                                                                                                          

emanadas da cena política do estado. A partir de então, tratava-se de uma corporação de 

especialistas que, tendo a História como ofício, dedicaram-se ao ensino e à pesquisa 

histórica no estado, mas em meio a outro cenário, o dos debates acadêmicos, das 

discussões sobre a História como campo científico especializado no conhecimento do 

passado e o da ambiência composta por pesquisadores vinculados à universidade como 

espaço de produção intelectual e menos comprometidos com instituições ou com a arena 

política estadual. 

Para além das mudanças de ordem institucional, as inflexões experimentadas no 

fazer histórico em Goiás fizeram-se sentir, fundamentalmente, na forma como os 

historiadores, que atuavam no ambiente universitário, produziram conhecimento 

histórico. A partir da pesquisa praticada na universidade, esses pesquisadores buscaram 

atender a determinados critérios e procedimentos que conferissem a suas investigações 

o status de científica, postura esta que colocava a cientificidade da História como 

questão e como um fito a ser perseguido, diferentemente dos estudiosos autodidatas, os 

quais tomavam essa cientificidade como um dado. Esses pesquisadores da historiografia 

acadêmica em Goiás não produziram reflexões específicas sobre critérios e 

procedimentos que garantiriam à História o status de ciência, embora a maioria deles 

tivesse conhecimento desse debate, mas é inegável que seus trabalhos externaram a 

preocupação em produzir pesquisas metodicamente sustentadas. Não se tratava somente 

de reunir uma documentação específica e extrair suas informações para a construção 

narrativa, esses pesquisadores buscaram obedecer a determinadas regras heurísticas 

basilares que não eram praticadas anteriormente, como por exemplo, a distinção entre 

fonte histórica e a referência bibliográfica, o arrolamento e explicitação das fontes que 

foram centrais para as hipóteses elaboradas durante a pesquisa e o estabelecimento de 

uma tipologia da documentação utilizada.  

Do ponto de vista do formato e da abrangência temporal, é possível verificar o 

abandono das famosas súmulas. Em relação aos temas da história regional investigados 

na década em apreço, percebe-se uma diversidade. No entanto, apesar dessa 

multiplicidade, nota-se que alguns temas foram mais recorrentes do que outros, como 

por exemplo, as dinâmicas de povoamento, os movimentos migratórios e os projetos de 

colonização oficial, além da política oligárquica na Primeira República, com destaque 

para o fenômeno do coronelismo. 



                                                                                                                                                                          

No tocante à esfera teórico-metodológica, é preciso reconhecer que esse “novo 

fazer histórico” em Goiás acabou sendo, em muitos aspectos, uma imagem refletida do 

que estava sendo praticado, em termos historiográficos, pelo Programa de Pós-

Graduação em História da Universidade de São Paulo. A USP teve um papel decisivo 

na constituição do Programa de Mestrado em História da UFG, bem como na formação 

de muitos historiadores que atuaram no estado, tendo em vista ter sido o doutorado 

cursado pela grande maioria deles. Destarte, tendo como referência as reflexões teóricas 

e práticas metodológicas exercitadas na USP, a produção historiográfica acadêmica em 

Goiás erigiu-se, nos anos 70, a partir de vigas oriundas do marxismo e da historiografia 

francesa dos Annales.  

Observando o novo desenho contraído pela historiografia em Goiás, percebemos 

a presença difusa de componentes teóricos dessas duas matrizes que, em muitos 

aspectos, acabavam se entremeando. O que se viu foi o primado de investigações que 

optaram pela abordagem voltada para a história social. Sobre esse ponto, fica difícil 

dimensionar até onde foi a influência dos annalistes ou do marxismo na historiografia 

regional, até porque essas duas perspectivas teóricas ficaram conhecidas, 

historicamente, por deslocarem o foco dos estudos históricos do político para a análise 

do econômico e do social. Mas, independente se a inspiração jorrou de uma ou de outra 

cabeceira (ou das duas), de fato, trata-se de pesquisas com enfoque bastante diferente 

daquele modelo tradicional de história política que se espraiava entre os estudiosos 

autodidatas.  

Dentre essas pesquisas que se moveram no território da história social, parte 

considerável delas trabalharam na fronteira com a história demográfica, outras já 

transitaram nos liames com a história da cultura. É possível encontrar ainda 

investigações que enfocaram o econômico, mas, especialmente, na sua confluência com 

questões relacionadas à sociedade goiana. Quanto à produção de pesquisas na esfera da 

história política, o que se verificou foi uma outra postura quando a opção investigativa 

fora esta: narrativas mais analíticas do que descritivas, não focalizadas na sucessão das 

administrações, nem tão somente nas experiências das camadas dominantes, ou na 

valorização dos personagens políticos de destaque, enfim, a confecção de estudos mais 

atentos às nuances existentes entre a política e o social. Essa ênfase incidida no social e 

econômico, a interface entre história social e demográfica, por si só, geram a suspeita de 

uma maior visibilidade destinada a elementos teóricos e metodológicos emanados dos 



                                                                                                                                                                          

Annales do que do marxismo. De fato, isso realmente aconteceu nas averiguações 

históricas desse decênio. Acreditamos que esse maior aporte aos annalistes contou, 

também, com a contribuição do historiador Luis Palacín, tendo em vista à influência que 

granjeou na historiografia regional. A tese de livre-docência de Palacín foi a primeira 

pesquisa de história regional portadora de perspectivas e conceitos oriundos da 

historiografia francesa dos Annales.  

Outro traço distintivo entre esses dois momentos do “fazer histórico” em Goiás 

(no novecentos) refere-se a preocupação analítica inscrita às pesquisas da historiografia 

acadêmica em detrimento à fisionomia descritiva que caracterizava os trabalhos da 

produção histórica autodidata. O excessivo factualismo e o apego à descrição foram 

abandonados em prol da uma postura valorizadora da análise, da formulação de 

problemas e do levantamento de hipóteses acerca dos fenômenos históricos 

investigados.  

Sem embargo, nem tudo foi novidade. A despeito desse novo tratamento 

dispensado à documentação histórica, a investigação em fontes oficiais ainda continuou 

ditando a tônica das pesquisas históricas em Goiás. Todavia, nesse cenário 

metodológico, outras fontes ganharam maior visibilidade, pois essa historiografia 

acadêmica já brotou tendo uma concepção mais larga do que se entendia por fonte 

histórica se comparada à produção histórica autodidata. Os relatos dos viajantes e 

naturalistas europeus do século XIX (Saint-Hilaire, George Gardner, e outros), por 

exemplo, passaram a ocupar lugar cativo nas perscrutações históricas no estado, assim 

como os registros produzidos pelos chamados “historiadores-fonte” do oitocentos (Silva 

e Souza, Cunha Mattos e Alencastre). Outros documentos históricos também foram 

trazidos a ribalta como forma de enriquecer essas narrativas sobre a história da região: 

as fontes paroquiais (registros de batismo, casamento e óbito), os registros cartorários 

(mormente, os testamentos), os relatos orais e, especialmente, os periódicos.  

Além dessas novidades metodológicas, outra mudança fundamental entre o 

“fazer histórico” desses dois modelos historiográficos alojou-se na dimensão 

narrativa/orientadora do conhecimento histórico: o evidente afastamento de uma escrita 

da História permeada por um conteúdo exemplar, fixado por narrativas repletas de 

funções pedagógicas. Nesse novo proscênio historiográfico, a construção de narrativas 

históricas, ao invés de estarem ligadas a esse projeto identitário mais amplo, voltado 

para os goianos em geral, estiveram, mesmo que de forma fragmentada, atreladas a 



                                                                                                                                                                          

afirmação de identidades mais “setoriais”, por assim dizer, mais particulares. Não é 

mais possível identificar com tanta clareza, como fora para o caso da historiografia 

autodidata, um princípio orientador comum à maioria dos estudiosos da experiência 

humana do passado. E para compreendermos essa questão, é necessário mencionar que 

no afã de se produzir conhecimento histórico cientificamente orientado, a objetividade 

da História acabou sendo colocada como questão. Sendo assim, havia a tentativa de 

elaboração de textos menos “partidários”. Era uma nova concepção de História também 

se estabelecendo, compreensão esta em que a relação entre sujeito e objeto do 

conhecimento privilegiava o ofuscamento do primeiro em face do segundo, numa 

postura tributária da concepção moderna de História. Entretanto, mesmo que 

metodicamente regulada, a elaboração de narrativas historiográficas consiste num 

exercício intelectivo atravessado por elementos valorativos, normativos, concepções 

teóricas, pressões instituições, dentre outros fatores.  

Logo, por mais que se pretendesse a confecção de investigações históricas a 

partir de uma suposta isenção, “[...] nenhuma narrativa é possìvel sem uma perspectiva 

e critérios derivados da orientação cultural da vida prática” (RÜSEN, 1996, p. 101). 

Baseados, então, nesse pressuposto, acreditamos ser possível localizar alguns elementos 

identitários impressos a essas narrativas sobre o passado humano. Mesmo que colocado 

de forma subliminar, um primeiro elemento identitário presente em alguns textos dessa 

época alojou-se na tentativa de afirmação de uma identidade intelectual, melhor 

dizendo, de uma “identidade-historiadora”. Havia, nessa década, a consciência crescente 

por parte dos historiadores de que se vivia, em Goiás, uma nova fase da produção 

historiográfica, etapa esta marcada por pesquisas históricas reguladas por princípios de 

racionalidade e de método, pela produção de investigações menos comprometidas com 

questões de ordem política e, sobretudo, pelo tratamento da História como forma de 

conhecimento e não como mero instrumento voltado para o aperfeiçoamento ético dos 

goianos. A afirmação dessa “identidade intelectual-profissional” passava, 

necessariamente, pela constituição de um manancial de pesquisas rigorosas do ponto de 

vista metodológico e pela formação de historiadores, cada vez mais, comprometidos 

com esse intento.  

Embora reconheçamos que esse preceito orientador/identitário esteja colocado 

de forma latente, e não abraçado por todos os pesquisadores do período, julgamos que 

havia uma coletividade de historiadores que partilhavam do anseio de se compor uma 



                                                                                                                                                                          

comunidade de especialistas que encaravam a História como ofício e que, portanto, 

buscavam a afirmação de uma identidade ligada tanto a uma atividade profissional 

(intelectual) específica quanto ao estabelecimento de um campo disciplinar e de um 

modelo de historiografia que até então não haviam sido constituídos em Goiás. 

Outro aspecto relacionado a essa conformação de identidades singulares a partir 

da construção de narrativas historiográficas, vincula-se, em algumas pesquisas do 

decêndio, à questão da “proveniência (pertencimento) social ou étnica”. Esses 

elementos identitários podem ser percebidos por meio dos objetos históricos 

selecionados para investigação e/ou pela afirmação de determinadas especificidades 

histórico-culturais. Como sabemos, o trabalho orientador da História se efetiva quando a 

narrativa histórica apresenta uma relação válida com a vida prática de quem a produz 

e/ou a de seus possíveis interlocutores. Por conseguinte, mais do que selecionar objetos 

históricos que guardavam estreitas ligações com suas vidas, esses historiadores 

tentaram, em determinados momentos do texto, validar (e firmar) certas experiências, 

significados e valores tidos como apanágio do grupo social ou étnico o qual pertenciam 

(ou procederam). 

Em face do exposto, depreende-se que, para além da conformação de uma 

identidade regional, ajustada a um projeto orientador que dissesse quem eram os 

goianos, de onde vieram, para onde e de que forma deveriam seguir (preceitos inscritos 

à produção histórica autodidata) a historiografia regional, “agora”, pretensamente 

científica, objetiva, pautada em princípios de racionalidade, vinculou-se à satisfação de 

outras carências de orientação. Todavia, o controle metodológico, índice de 

cientificidade para o campo disciplinar da História, não significava a exclusão da 

dimensão normativa. Esses “novos” interesses cognitivos pelo conhecimento do 

passado estiveram conectados à tentativa de concreção de outras funções orientadoras, 

logo, ligaram-se aos esforços de estabilização de outras identidades que acabaram 

afloradas, mais fragmentadas e específicas, é claro. Mas que, de qualquer modo, 

demonstravam que, a despeito desse empreendimento científico que se instaurara, 

“nenhuma narrativa histórica é possìvel sem uma perspectiva e os critérios são 

derivados da orientação cultural da vida prática [...] A pretensão de objetividade não 

lhes subtrai o vigor da vida” (RÜSEN, 1996, p. 101). 
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“HOMENS DE SABER” NO SÉCULO XVI E A HISTÓRIA INTELECTUAL E A 

HISTÓRIA DAS IDEIAS POLÍTICAS 
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Resumo: apresenta-se neste trabalho alguns dos aportes teóricos no âmbito da História 

Intelectual e da História das Ideias Políticas relacionando-os com a efervescência de 

ideários do que se pode chamar de “homens de saber” no perìodo quinhentista. 

Apresenta-se então a pertinência em torno da diferenciação na aplicabilidade dos termos 

“intelectual” e “homem de saber” considerando-se os períodos ou tempos históricos em 

que são utilizados com mais propriedade, antes e depois do oitocentos. A seguir, acerca-

se das duas subdisciplinas históricas, História Intelectual e História das Ideias Políticas. 

 

Palavras-chave: História das Ideias. História Intelectual. História das Ideias Políticas. 

 

 

 

Com as discussões empreendidas de alguns dos aportes teóricos que animam 

ou balizam as subdisciplinas História Intelectual e História das Ideias Políticas, 

apresentam-se neste texto vários dos posicionamentos teórico-metodológicos que 

embasam a interpretação das fontes utilizadas na pesquisa de mestrado em torno do 

ideário político de Erasmo de Rotterdam e Martinho Lutero. 

Tanto Erasmo de Rotterdam quanto Martinho Lutero são vistos no desenrolar 

da pesquisa como dois “homens de saber” do seu tempo, expressão que remete a um 

grupo específico de homens que ainda não pode ser chamado de intelectuais, pois a 

palavra ou expressão intellecctuel torna-se um substantivo apenas nos oitocentos, 

embora gens de savoir não pertença também à língua medieval, sendo de uso comum os 

termos vir literatus, clericus, magister, philosophus que, em larga medida, coincidem 

apenas de forma parcial com o entendimento de gens de savoir (VERGER, 1999). 

Seria possível a utilização de outras formulações tais como diplomados e 

graduados com o sentido de detentores de graus universitários (bacharelado, licenciatura 

ou doutorado), que por sua vez tornam-se restritivas em excesso pois se é certo que 

diplomados e graduados pertenciam de forma efetiva ao que se denomina aqui de gens 

de savoir com uma formação tipicamente escolar, impõe-se reconhecer que entre os 

“homens de saber” incluìam-se também vários estudantes não graduados e tantos outros 



                                                                                                                                                                          

que realizaram seus estudos sem terem frequentado instituições habilitadas em 

diplomação (VERGER, 1999). 

Não obstante a maior adequação da expressão gens du livre em comparação 

com gens de savoir, que remete à aptidão não apenas para ler e escrever, mas para a 

utilização de livros com vistas à conservação de tipos de conhecimentos específicos ou 

para informação de uma ou outra prática no âmbito do social e do político, há o 

inconveniente de que essa denominação leva à crença de que esses homens, “homens de 

saber”, detinham em absoluto o monopólio do livro, privilegiando um aspecto de suas 

atividades em detrimento de outros ligados às questões da oralidade, aspectos que não 

podem, em justa medida, serem postos de lado, o que impõe a opção por gens de savoir, 

“homens de saber”, mesmo levando-se em conta suas imprecisões, mas apresenta-se 

como a mais neutra (VERGER, 1999).  

Na tentativa de articulação do que vendo sendo dito com alguns dos 

pressupostos que balizam as subdisciplinas História Intelectual e História das Ideias 

Políticas, convém ressaltar que a História das Ideias Políticas trava uma luta com a 

característica ubíqua de seu próprio objeto, as ideias, que também é reivindicado por 

outras disciplinas das ciências humanas (FALCON, 1997), sendo que na tradição 

historiográfica francesa contemporânea “[...] a história das idéias praticamente não 

existe, nem como noção, nem como disciplina [...] e a história intelectual parece ter 

chegado demasiado tarde” (CHARTIER, 1990), encontrando-se a história das ideias em 

outras tradições historiográficas como a germânica, a italiana e, mais notadamente, a 

anglo-saxônica, ou seja, britânica e estadunidense (FALCON, 1997). 

Sobre este objeto ubíquo reclamado por várias disciplinas das ciências 

humanas, as ideias, tem-se que a história do conceito de ideia configura-se uma tarefa 

impossível, pois se confunde com a história do próprio pensamento ocidental, devendo-

se salientar que, a grosso modo, os historiadores utilizam-se de uma noção de ideia mais 

tradicional e estática, situação que vem sendo posta de lado, mesmo que 

paulatinamente, por concepções variadas e embasadas no pressuposto comum da 

característica de dinamicidade, isto é 

[...] as tradicionais indagações acerca da “natureza” e “significado” tendem a 

ser substituìdas por outras respeitantes a “como as idéias significam, se 

articulam uma às outras, são transmitidas ou recebidas”, tudo isto no âmbito 

de um processo mais geral que é o da “produção do sentido” (FALCON, 

1997, p. 92). 



                                                                                                                                                                          

Sabe-se que a noção ou conceito tradicional de ideia é, em essência, 

representacional, imagético, continuador de um milenar aprisionamento intelectual ao 

“olho da mente” da metáfora grega, ou seja, era o “olho da mente” o agente que operava 

a representação dos dados empíricos da exterioridade ao logos ou intelecto, o 

pensamento, forma racional única de passagem do conhecimento particular, em outras 

palavras, um não-conhecimento, à contemplação dos conceitos universais, teoria, tido 

unicamente como conhecimento verdadeiro (ROSSET, 1998). 

Na continuação desse percurso, os “modernos” aparecem como os 

instauradores do princípio da desconfiança intelectual quanto à possibilidade de 

conhecimento do “existente” a partir de dados sensìveis, colocando-se em dúvida a 

realidade do mundo exterior, postulando-se então a existência de um outro “real” sob a 

espécie de um “duplo” daquele real empìrico e, assim, o “real” percebido 

sensorialmente aparece tão somente como um “indìcio” ou “signo” daquele segundo 

“real” situado muito além das aparências do primeiro, salientando-se que essa segunda 

realidade, tida como a única verdadeira, apenas é possível ao olhar do intelecto do 

sujeito pensante, o sujeito de todo conhecimento, a mente ou consciência (FALCON, 

1997). 

Entre os seiscentos e os setecentos consolida-se o dualismo essencial entre 

corpo e espírito tanto no sistema racionalista e indutivo quanto no idealista e dedutivo, 

percebendo-se em ambos a hegemonia do “tribunal da mente” tido como espelho da 

natureza e indutor do reconhecimento das ideias como verdadeiras ou não no seu papel 

de representações reais dos fenômenos, estando aì o caráter “representacional” das 

ideias e a gênese da função principal da epistemologia, isto é, a de ser uma teoria dos 

fundamentos de todo conhecimento e de todas as representações (RORTY, 1994).  

No entanto, o núcleo desta tradição que dava a certeza de que as ideias ou 

conceitos são significantes que levam a significados relativamente fixos e precisos foi 

abalado ao longo dos novecentos a partir das reflexões de Charles Sanders Peirce, Jonh 

Dewey, Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, entre outros, fazendo com que a 

linguística, a semiótica, a retórica, a teoria da comunicação convergissem na direção da 

implosão da mera concepção representacional das idéias. 

Neste contexto, com a linguística saussureana e seus seguidores, ganha 

evidência a questão dos jogos de linguagem, bem como os avanços realizados em vários 

campos correlatos como a sociolinguística, da semântica histórica, da pragmática 



                                                                                                                                                                          

discursiva e enunciativa e da teoria da recepção, resultando num novo enfoque das 

ideias que, a partir de então, passa a percorrer patamares novos e mais complexos, haja 

visto as formas como as indagações são dirigidas hodiernamente ao texto ou ao 

discurso, e ainda à mensagem tendo como pano de fundo a intertextualidade e a 

contextualização, aparecendo ainda as contribuições de Michel Foucault e a depuração 

das ideias frente à velha problemática humanista do sujeito, isto é, da consciência 

cartesiana, ganhando importância as questões relacionadas com as formações 

discursivas que são possíveis no âmbito de cada episteme, o regime de tais práticas e a 

ordem do discurso que as caracteriza (FOUCAULT, 2007). 

No âmbito do vasto campo historiográfico que não faz muito tempo designava-

se de forma unitária como História das Ideias ou História Intelectual, vê-se sua 

composição hodierna marcada por numerosas correntes que se diferenciam por seus 

interesses temáticos, teorias e metodologias próprias, não sendo raro o aparecimento de 

tentativas de classificação como o proposto pelo historiador estadunidense Robert 

Darnton e sua conhecida distinção em quatro áreas escalonadas verticalmente num eixo 

imaginário, onde se têm as principais categorias, a saber 

[...] história das idéias (o estudo do pensamento sistemático, geralmente em 

tratados filosóficos), a História Intelectual, propriamente dita (o estudo do 

pensamento informal, os climas de opinião e os movimentos literários,), a 

história social das idéias (o estudo das ideologias e da difusão das idéias) e a 

história cultural (o estudo da cultura no sentido antropológico, incluindo 

concepções de mundo e mentalités coletivas (LACERDA; KIRSCHNER, 

2003, p. 26). 

Percebe-se que essa classificação de Robert Darnton, como qualquer outra, 

apresenta-se repleta de ambiguidades em função da ausência de precisão dos critérios 

taxionômicos e conceituais que utiliza, ficando claro que essa tipologia e outras tantas 

não contribuem “[...] para atenuar a desnorteante fluidez terminológica que reina nas 

controvérsias sobre as designações, as áreas temáticas e os procedimentos investigativos 

cabíveis às várias especialidades que compartem o estudo das maneiras passadas de 

pensar” (LACERDA; KIRSCHNER, 2003, p.26), evidenciando-se então a opção para 

tratar as ideias políticas é a partir dos pressupostos da História Intelectual, vista como 

forma de 

[...] designar todas espécies de estudos históricos concernentes a obras, 

doutrinas, formas de pensar, tradições de saber, movimentos etc. na esfera 

erudita da cultura, diferenciando-os assim das pesquisas das mentalidades, do 

imaginário, dos processos culturais simbólicos e das dimensões sociais da 



                                                                                                                                                                          
cultura, que constituem outras tantas especializações (LACERDA; 

KIRSCHNER, 2003, p. 27). 

Tal postura frente à História Intelectual assume sua característica de conceder 

atenção especial às produções culturais como as obras filosóficas, historiográficas, 

poéticas e científicas diferenciadas a partir do reconhecimento da complexidade de suas 

estruturas, devendo-se salientar que a diferenciação de seus contextos é variável com 

base nas questões formuladas pelo intérprete, mostrando-se então uma natureza diversa 

das que são perseguidas pela história social das idéias e pela história cultural, pois 

A história social das idéias dá ênfase às condições de difusão e recepção da 

literatura, de doutrinas e opiniões nos segmentos menos letrados do espectro 

social; em consequência, seus contextos definem-se no plano sociocultural. 

Já a história cultural de orientação antropológica trabalha com processos 

simbólicos e representações coletivas em contextos recortados especialmente 

nos meios populares(LACERDA; KIRSCHNER, 2003, p. 30). 

Dessa forma, fica evidente que acercar-se da História das Ideias Políticas é 

inserir-se num contexto de renovação teórico-metodológico e de formas de abordagens 

que ganha força a partir da década de 1960, depois de logo tempo de críticas e tentativas 

de banimento do metier do historiador como a acusação, com alguma razão, de uma 

prática historiográfica em torno do polìtico tida como “descarnada”, sìntese de todos os 

males historiográficos, caminho a ser evitado por todo bom historiador, pois 

privilegiava o particular, o nacional (FERREIRA, 2007), privando-se simultaneamente 

da possibilidade das comparações no espaço e no tempo, trilhando o caminho único da 

narrativa, subsumida pela linearidade (RÉMOND, 2003). 

  Entre os anos de 1940 até metade da década de 1950 as concepções francesas 

e anglo-americanas de História das Ideias Políticas não eram muito diferentes, 

pautando-se por uma forma de abordagem de textos e perspectivas gerais e 

generalizantes de seus objetos de pesquisa, sempre com base nos clássicos, definindo-se 

nas entrelinhas a visão de um enraizamento no presente que se volta para o passado para 

a compreensão dos problemas da atualidade (LOPES, 2002).  

Percebe-se também uma percepção das ideias políticas com uma existência 

abstrata, desconectada do seu espaço e do seu tempo próprios de sua gestação, 

“descarnadas”, legitimada por uma prática historiográfica animada pela ideia da 

existência na tradição do pensamento político de certos problemas já abordados por 

autores celebrizados como Platão, Aristóteles, Agostinho de Hipona, Maquiavel, 

Hobbes, entre outros, que nada mais fazem do que iluminar a realidade em diferentes 



                                                                                                                                                                          

épocas, cabendo ao historiador do político apenas perguntar-se e responder o que, a 

título de exemplo, na filosofia política platônica, aristotélica, polibiana foi dito sobre 

democracia que está sendo negligenciado no mundo contemporâneo (LOPES, 2002). 

Transparece a partir destes delineamentos que, enfaticamente nos anos 1940 e 

1950, os historiadores das ideias políticas, notadamente filósofos políticos, nutriam a 

crença no valor intemporal das ideias políticas desconsiderando a época em que foram 

gestadas, fazendo ecoar a noção limitadora da impossibilidade da análise e da 

compreensão da realidade do presente apenas a partir do conhecimento das grandes 

obras da literatura política que, por sua vez, representam os grandes marcos na história 

da humanidade (LOPES, 2002).  

Essa postura tida como problemática por vários fatores, entre esses a ocultação 

de alguns problemas como a forma que as ideias “chegam” aos “homens de saber”, aos 

intelectuais, não tocando em questões que procuram articular por que uma ideologia 

torna-se dominante em certos meios e numa data dada, pois da mesma forma que a 

própria partitura de uma grande sinfonia, os seus ecos também são objetos da história 

(SIRINELLI, 2003). 

Mas desde o final de década de 1950 a História das Ideias Políticas, como 

outras áreas, campos, especializações e subdisciplinas do ofício do historiador, é tocada 

por ventos de renovação tentando afastar várias coordenadas de pesquisa da história 

política tradicional como a concepção da História das Ideias Políticas vinculada a 

questões do presente, contemporâneas, a especialidade no estudo da marcha ocidental 

na constituição dos estados modernos e também como campo de trabalho baseado tão 

somente na análise e interpretação de textos e autores tidos como de envergadura e das 

grandes escolas doutrinais, passando-se a se preocupar com o enraizamento das ideias 

políticas na esfera social, sua difusão e recepção (LOPES, 2002). 

Neste movimento de renovação a partir do enfrentamento das formas de fazer 

da história política tradicional aparece com clareza um esforço de não analisar-se apenas 

os sistemas políticos elaborados por um ou outro pensador ilustre do passado, mas a 

busca de integração desses sistemas em seu contexto histórico, a procura de se ver o 

nascimento e o que representavam esses sistemas para os homens que viviam à época, 

ressaltando-se que as dificuldades surgidas são inúmeras neste contexto que se definia, 

tais como a dificuldade de se analisar as ideias políticas de uma sociedade do passado 

tendo-se como parâmetro fazê-lo em época recente, pois esses ventos renovadores 



                                                                                                                                                                          

impunham ao historiador das ideias políticas o exercício de se perguntar o tempo todo 

quais eram essas ideias para os diversos sujeitos como os camponeses, os operários, os 

funcionários, os burgueses, os aristocratas (TOUCHARD, 1970). 

O foco que passa a ser perseguido é menos a paisagem ideológica mas a 

observação do lugar desses “homens de saber” e seus movimentos e deslocamentos no 

âmbito dessa paisagem, tendo-se em vista que as ideias não transitam nuas pelas ruas, 

são levadas por homens e mulheres inseridos em vários conjuntos sociais, 

evidenciando-se que na fronteira entre a história das ideias políticas e a história dos 

intelectuais há um amplo campo de pesquisa, o da aculturação dessas mesmas ideias 

cuja exploração tem como caminho possível a reinserção dessas ideias no seu ambiente 

social e cultural próprios, o que traz à tona a questão da recolocação dessas ideias num 

contexto histórico (SIRINELLI, 2003). 

Há então, dessa forma, a efetivação de uma história social das ideias políticas, 

pois é possibilitada uma compreensão mais ampla dos textos tidos como grandes ou de 

envergadura e da filosofia política dos homens comuns de seu tempo, uma história das 

ideias por contrastes com ares de maior fecundidade, já que uma obra de um pensador 

polìtico ilustre, canônico, ou ainda do que se convencionou chamar de “autores 

menores”, é vista a partir da negação de que é expressão fidedigna do conjunto de seu 

próprio pensamento, não se constituindo também a expressão única e irretocável de sua 

época (LOPES, 2002). 

Neste sentido, à guisa de conclusão, tem-se então que percorrer os caminhos da 

história social das ideias políticas requer pensar que o trato com as fontes é uma 

articulação histórica, ou seja, não se está conhecendo o passado tal como ele foi, mas 

faz-se uma apropriação de uma reminiscência do passado através dos textos, canônicos 

ou de autores menores (BENJAMIN, 1987), o que configura uma negação da ciência 

histórica que, entre outras coisas, se propõe realizar uma descrição, sempre a mais exata 

possível, do passado (GAGNEBIN, 2006). 

Evidencia-se dessa forma que o historiador social da história das ideias 

políticas que opta em seu trabalho vincula-se à subdisciplina História Intelectual, ao se 

deparar com o pensamento político de um autor, alcançará a inteligibilidade deste 

pensamento a partir da relação com a história própria deste autor, buscando a percepção 

de como certos aspectos dos eventos históricos de sua época foram vivenciados e 

aparecem em seus escritos (OLIVEIRA, 2003), tornando-se importante a percepção dos 



                                                                                                                                                                          

nexos entre as ideias presentes nos discursos, das formas utilizadas para expressá-las e 

do conjunto das determinações extratextuais que dirigem a produção, circulação e o 

consumo desses discursos, em síntese, cabe ao historiador não negligenciar a forma do 

discurso e relacioná-lo ao social (CARDOSO; VAINFAS, 1997). 
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Resumo: 

Temos por objetivo rastrear como um semideus troiano foi incorporado à tradição 

familiar dos Iulii considerando os usos contextuais desta genealogia heróico/divina 

pelos atores históricos para então compreender sua acomodação no épico virgiliano em 

sintonia com o elogio do passado republicano. Antes que uma exclusividade dos Iulii, 

demonstramos que a composição de genealogias heróicas era um procedimento comum 

às várias gentes nos dois últimos séculos do período republicano, formuladas e 

resssignificadas ao sabor das conveniências políticas. 

 

Palavras-chave: Eneida, Genealogia Familiar, Gens Iulia, Principado. 

 

Deberi ad sidera tolli‟ com essas palavras, Júpiter prenuncia na Eneida a 

elevação do herói Enéias aos céus e sua acolhida junto aos imortais (VIRGÍLIO. 

Eneida, XII. 795). A promessa de divinização de Enéias pelo fatum – destinado nem às 

amarguras do Orco nem aos Vergéis do Elísio, mas a uma acolhida feliz junto aos 



                                                                                                                                                                          

imortais - inscreve a excepcionalidade de seu nascimento e virtude, predicados que 

entendidos no âmbito de uma genealogia familiar se dilatam aos varões da Gens Iulia. 

Discutimos o tema da divinização heroica tendo em vista a articulação das 

temporalidades mítico-históricas na narrativa poética da Eneida.  

Percebemos que esta profecia não apenas se repete na Eneida, mas é 

anunciada nos mesmos termos pelo filho de Saturno, ou seja, o transporte do herói à 

esfera sideral: ad sidera – dessa vez em referência aos verbos debero (cumprir ou dever) 

e tolero (ser carregado, ser transportado), ambos no infinitivo presente ativo (OXFORD 

LATIN DICTIONARY, 1968: 486). Esta predição põe em evidência o teor etiológico 

da narrativa: agrega a sorte de Enéias à dimensão de um porvir distante e ao destino do 

povo romano, que compartilha com o fundador seu caráter piedoso. Sob o signo da 

pietas se expressa o herói virgiliano, valor que orienta suas decisões e o impele aos 

desafios na trama. É por subordinação à pietas que Enéias enfrenta a morte e seus 

domínios no Livro sexto da Eneida e através deste valor, tão caro aos romanos, seu 

mérito alcança o vértice do Olimpo e assegura sua imortalidade (VIRGÍLIO. 

Eneida,VI).   

Ao se tratar do tema da consecratio imperial, sobretudo considerando os 

acontecimentos relacionados ao funeral de Augusto, muito se fala no modelo oferecido 

pela divinização de Rômulo e sua transformação no deus Quirino negligenciando-se, 

muitas vezes, a posição de Enéias como ancestral da Domus imperial que recebe no 

Fórum de Augusto uma posição de destaque, ao centro êxedra setentrional, e aparece 

em um dos frisos da Ara Pacis. Buscamos compreender como as promessas de apoteose 

do herói Enéias e seus descendentes estão conectadas na trama do épico virgiliano e 

conferem à casa de governantes a qual se liga o Imperador Augusto uma legitimidade 

divina e ancestral. Cabe assinalar que o tema da divinização do herói troiano, 

transformado em Pater Indiges e sua vinculação à cidade ancestral de Lavínio aparece 

não apenas na Eneida de Virgílio, mas em outros escritos literários do Principado como 

as Elegias de Tibulo (TIBULO. Elegias, II. 5. 43-44), a História Romana de Tito Lívio, 

as Antiguidades Romanas de Dionísio de Halicarnasso (DIONÍSIO DE 

HALICARNASSO. Antiguidades Romanas, I. 64. 4) ou as Metamorfoses de Ovídio 

(OVÍDIO. Metamorfoses, XIV. 581-608). Percebemos que no tempo de Virgílio a 

cidade de Lavínio adquiriu uma relevância simbólica capital, suporte de uma tradição e 

memória vinculadas a Enéias e aos deuses penates. 



                                                                                                                                                                          

Entre as várias possibilidades metodológicas e hermenêuticas para o estudo 

de uma epopeia, nos atemos aqui à problemática da historicidade da obra, seu momento 

de composição e as escolhas do poeta. Esta operação de desmontagem da obra visa 

compreender como a mesma acomoda na narrativa poética uma tradição que a precede e 

com a qual dialoga. A nosso ver, o épico não é uma forma que vaga impunemente no 

espaço e no tempo ou um cânone de normas intransigíveis, mas constantemente 

reatualizado tendo em vista o horizonte de composição, a resposta da audiência e o 

espaço de circulação dessas obras. O herói do mesmo modo é ajustado de forma a 

espelhar os códigos morais de seu tempo e povo, que são, por sua vez, um sistema de 

referências para compreensão de uma época e cultura. Segundo Joël Candau, no Livro 

Memória e Identidade, o ato de memória que se manifesta no apelo à tradição consiste 

em expor, „inventando se necessário, um pedaço do passado moldado às medidas do 

presente‟ (CANDAU, 2011: 122). Se um dos desìgnios da Eneida é a rememoração da 

tradição mìtica através dos „versos encantados‟ do uates trata-se, sobretudo, de um 

passado atualizado no presente que não deixa de incorporar parte do imaginário e 

valores deste. 

Compreendemos a Eneida como um tipo de epopeia mítico histórica sendo 

uma de suas características mais marcantes a justaposição de temporalidades narrativas. 

Esta obra não descreve apenas acontecimentos de um passado insondável à memória 

humana, todos os desdobramentos da missão troiana ancoram-se à extensão do porvir 

que, a todo o momento, invade a ação da trama. Esse arranjo temporal específico 

possibilita ao interlocutor vislumbrar o presente do poeta a partir da ótica do passado 

heroico. Logo, o devir e a história romana avançam como uma linha paralela à ação da 

Eneida, pouco obscura para o interlocutor que a percebe nas prolepsis e predições do 

destino.  

Acreditamos que essas temporalidades mítico-históricas se agrupam no 

épico para explicar e engrandecer o tempo de Virgílio, criando uma expectativa quanto 

à perpetuação desse momento - assinalado por um ideal de consensus, pax e abundância 

- e dessa linhagem que de Enéias a Iúlo e deste a Júlio César e Otávio Augusto conduz 

os destinos da urbs. Acreditamos que o tema da divinização heroica, tanto de Enéias 

quanto de Rômulo, reaparece na literatura augustana, em parte, graças à repercussão da 

consecratio
vii

 de César.   



                                                                                                                                                                          

Todavia, ao estreitarmos o foco apenas na Literatura Augustana ou somente 

nas modificações empreendidas por esta casa de governantes no espaço urbano, 

corremos o risco de perder a dimensão do processo histórico e da fabricação de uma 

genealogia que remete ao período republicano. Por isso, como desdobramento de nossa 

pesquisa de Doutorado, procuramos rastrear no tempo a vinculação histórica da Gens 

Iulia
vii

 à casa de Enéias e à figura de Vênus para então considerarmos a apropriação e os 

usos deste legado pelo Principado.  

Trabalhos recentes publicados no campo da política cultural tem se 

debruçado sobre este de autopromoção das famílias romanas através destes genealogias 

mítico heróicas. Garry Farney, no livro Ethinic Identity and Aristocratic Competition 

busca compreender como certas genealogias familiares interagiam no jogo da 

competição política romana. Uma vez que inexistiam partidos políticos no sentido 

moderno, caráter, reputação e o pano de fundo familiar eram ferramentas habilmente 

manipuladas por indivíduos para legitimar sua posição na ordem senatorial e pleitear as 

magistraturas.  Por mais helenizadas que possam parecer - associadas muitas vezes com 

o ciclo de retorno dos heróis homéricos e as vagâncias de Hercules – não deixavam de 

reforçar o vínculo com a tradição local seja ela latina ou itálica (FARNEY,  2006, p. 62-

63). Basicamente estas narrativas familiares eram transformadas em boas e distintas 

qualidades, mensagens que poderiam ser facilmente direcionadas para o campo da 

competição política. 

Para Christopher Smith no texto “Caesar and the history of the Early Rome”  

a medida em que novos indivíduos arejavam os quadros da política romana, vincular-se 

a uma gens deixou de ser sinônimos de eficácia política, mas mantem-se como um 

ingrediente essencial do estilo aristocrático (SMITH, 2010: 53-55). Várias famílias 

plebéias que chegavam ao ranking senatorial, logo embarcavam nesses jogos 

genealógicos, habilmente empregavam o grego para formular complexas conexões com 

o passado heróico, da mesma maneira que os notáveis patrícios (SMITH, 2007, p. 42). 

Acreditamos, porém, que mais que um jogo com regras fixas cumpre analisar os usos 

contextuais e reformulações desta herança genealógica pelos atores históricos, por 

conseqüência, como tentaremos desenvolver adiante, o investimento de Júlio César no 

passado mítico-heróico não foi idêntico ao de Otávio Augusto, bem como a 

acomodação desta genealogia dos Iulii no épico virgiliano apresenta características bem 

específicas.          



                                                                                                                                                                          

  Ao que tudo indica, este legado heroico/divino não era exclusividade dos 

iulii, o Triúnviro Antônio, por exemplo, declarava possuir o sangue de Hercules, assim 

como os membros da Gens Fabia que proclamavam-se, também, descendentes de 

Evandro, herói árcade fundador de Palanteum. A Gens Aemilia remete sua origem a 

Mamercus que passa a se chamar Aemilius, sendo representado como filho de Numa 

Pompílio e por vezes como filho de Pitágoras. Já uma terceira variante do relato 

identifica o ancestral dessa gens com Aemylos, um dos filhos Ascânio. Ao que parece, 

outras casas nobiliárquicas reivindicavam uma ascendência troiana, Virgílio na Eneida 

associa a Gens Memmia ao herói troiano Mnesteu e pelo que informa Sérvio em seu 

comentário sobre a Eneida, Varro teria escrito um trabalho sobre as famílias de 

linhagem troiana no tempo de Augusto (SÉRVIO. Comentário sobre a Eneida, V. 704). 

Inicialmente, as fontes não registram qualquer tipo de vinculação dos 

primeiros Iulii da República seja com Ascânio, com Vênus e muito menos com Enéias, 

não obstante a divulgação dos ciclos homéricos na Península Itália. Segundo Ernst 

Badian, no texto “From the Iulii to Caesar” escrito para o Companion to Julius Caesar, 

desde o sec. V a.C, a relevância e a articulação política dessa gens é demonstrada no 

acesso às mais altas magistraturas da res publica como o Consulado e o Tribunato.  O 

testemunho literário mais antigo no qual os Iulii e os troianos são mencionados em 

conjunto é a obra intitulada Origens – Origines - de Catão, datada do início do século II 

a.C e que conhecemos através de fragmentos.  

Esta genealogia mítico heróica é encontrada inclusive nas moedas. De 

acordo com Michael H. Crawford, no livro Roman Republican Coinage, durante a 

Segunda Guerra Púnica, as cunhagens romanas passaram por um processo de 

elaboração estética, principalmente com a instituição do denário cujo reverso tornou-se 

media de uma amplitude de temas de natureza, religiosa, histórica e política 

(CRAWFORD, 2008: 712-744). Com o passar do tempo, a cunhagem romana cada vez 

mais refletia as preocupações dos grupos oligárquicos na República e algumas casas 

procuraram divulgar nas emissões monetárias a efígie do ancestral fundador, divindade 

tutelar ou culto familiar, ostentados como uma marca de distinção. As emissões de 

Sexto Júlio César (RRC, 258) e aquela atribuída a Lúcio Júlio César (RRC, 323) 

coincidem com a propagação dos tipos familiares e privados na cunhagem do denário. 

Datada de 129 a.C, a emissão de Sexto Júlio César, pretor dee123 a.C cunhada em 129 

a.C, traz no anverso a fronte de Roma e no reverso a imagem de Vênus, coroada por 



                                                                                                                                                                          

Cupido (RRC, 258 – fig. 01). Mais uma vez, no final do segundo século, outra emissão 

com o mesmo tipo, desta vez, atribuída a Lúcio Júlio César (103 a.C), cônsul em 90 a.C. 

A moeda cunhada em 103 a.C traz no anverso a cabeça de Marte e no reverso a imagem 

da ancestral divina, Vênus, em uma biga, puxada por dois Cupidos (RRC, 323- fig. 02).  

Outro Lúcio Júlio César, filho do cônsul de mesmo nome, mencionado 

acima, manteve uma longa relação com Ílion, na Ásia Menor, ao longo do seu cursus 

honorum.  Durante a questura em 77 a.C oferece assistência aos habitantes de Ílion para 

superar a crise financeira resultante da Primeira Guerra Mitridática e alguns anos mais 

tarde, como censor, beneficia a cidade com o mesmo status de isenção fiscal de Atenas.  

Desde os anos iniciais do cursus honorum percebemos que Caio Júlio César 

buscou apoio nas alegadas origens míticas de sua gens. Enquanto questor, ao pronunciar 

o elogio fúnebre da sua tia Iulia, enfatizou que a mesma descendia de reis do lado 

materno e da parte de pai se ligava aos imortais. Seria ingênuo pensar que a ascensão de 

César esteve condicionada apenas a habilidade retórica e a manipulação da história 

gentílica. Tendo em vista a documentação relativa à carreira política e militar de César – 

salvo pelo episódio isolado da oração fúnebre da tia - o investimento na herança troiana 

ou na tutela especial de Vênus aparecem mais claramente como estratégia de 

autopromoção apenas a partir da Guerra Civil. É de estranhar que não exista qualquer 

menção ao ancestral heróico ou ao passado glorioso dos Iulii nas memórias da 

campanha sobre a Gália. Possivelmente, nem mesmo o Fórum de César teve como 

ponto de partida o templo de Vênus Genetrix, sendo este uma adição posterior que 

alterou os rumos do projeto.   

Considerando as feições do Enéias entalhado no denário de 47 a.C - se não 

estivermos super interpretando esta moeda – supostamente, César procurou comemorar 

o ancestral em vista da vitória militar e da predileção divina sobre a própria estirpe 

(RRC, 458 – fig. 03). Muito embora o herói não esteja envergando uma couraça, é 

caracterizado em vigor físico e disposição bélica; bem diferente das feições que Otávio 

imprime em seu Enéias no aureus cunhado em 42 a.C que acentua, sobretudo, o valor 

da pietas (RRC, 494/2a – fig. 04). Segundo Galinsky, no livro Aeneas, Sicily and Rome, 

César ao escolher representar o herói em nudez heróica, remete a excelência guerreira 

que o caracteriza nos poemas homéricos, sendo este motivo cesariano posteriormente 

retomado em um denário de Imperador Trajano durante sua campanha expansionista 

(GALINSKY, 1969, p. 04-05; BMC Emp. 3. 141). Além do mais, Ascânio/Iulo não é 



                                                                                                                                                                          

representado sob a guia do pai – como acontece na maior parte das representações 

augustanas – ao invés, o herói traz o Paladium
vii

 na mão esquerda, símbolo marcial da 

sobrevivência de Tróia.  

Com a morte de César, o processo que culminou na transformação de 

Otávio em filius diui não foi linear nem tão pouco instantâneo. A herança política do 

Ditador converteu-se em objeto de aberta disputa por parte de Antônio e Otávio. Apesar 

das alianças duvidosas, o primeiro tentou alcançar projeção através funerais, proferindo 

a laudatio funebris, com recurso a dispositivos cênicos para suscitar a comoção nos 

presentes. Vários elementos conjugados em cena faziam alusão explícita às origens 

divinas do Ditador. Suetônio registra que um santuário dourado, modelado no formato 

do templo de Venus Genetrix, foi posicionado no Rostra para recordar a herança divina 

do Ditador. Dentro, pendia um leito de marfim com uma coberta de púrpura e ouro e, 

escorado nele, uma lança segurando a toga de César (SUETÔNIO. Vida de César, 84. 

01). As próprias circunstâncias insólitas da cerimônia, a quebra de protocolos e o 

comportamento inesperado da plebe contribuíram para reforçar a idéia de que não se 

tratava de um mero mortal. Em segundo lugar, o altar posicionado nos Rostra, 

prefigurava o Templo do Diuus Iulius consagrado em 42 a.C e dedicado por Otávio em 

29 a.C.    

Retomando a Eneida¸ ao passo em que não abandona o projeto de celebrar o 

presente e a história romana com a arte das musas, Virgílio prossegue nessa empreitada, 

porém o faz por um caminho distinto, ou seja, na transversalidade dos acontecimentos 

lendários e na arquitetura complexa de temporalidades. Nesta arquitetura temporal, a 

genealogia dos Iulii aparece como um desdobramento natural do fatum sem o peso 

desconcertante de uma tônica laudatória. A Eneida harmoniza tradições fundacionais 

distintas
vii

 e, além dos troianos e ancestrais do Imperador, outros povos, famílias e 

figuras do passado republicano são agraciados com o elogio do poeta.  Apesar de o 

móvel da ação situar-se num momento anterior à fundação da urbs, a narrativa se abre 

em várias fendas que permitem entrever tanto o porvir de Roma quanto a época de 

Virgílio, que enlaça expectativas sobre um futuro, para além de Augusto e seu 

Principado. Passado, presente e futuro comprimem-se nas paragens dos Elísios: uma vez 

ultrapassadas as muralhas ciclópicas, que guardam os campos imaculados, Enéias logo 

encontra seus ancestrais Ilo, Dardânio e Assaraco (VIRGÍLIO, Eneida, VI. 648), para 



                                                                                                                                                                          

mais à frente conhecer sua prole divina que culminará em Marcelo, sobrinho do 

Princeps (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 873-876).    

Num vale distante Anquises, nomeia os “preclaros varões” que 

perpetuariam a fama da “geração Dardânia” e fariam a glória da futura Roma, 

aguardando apenas o momento de tornarem à superfície e ocuparem seus respectivos 

instrumentos corpóreos.
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 Segundo Maria Helena da Rocha Pereira (1992), Virgílio, 

neste passo, poderia ter recorrido à enumeração exaustiva das personalidades lendárias e 

históricas de Roma, ao estilo “Catálogo das Naus” da Ilíada, mas não foi este o 

procedimento empregado. O poeta não seguiu nenhum critério seqüencial cronológico, 

retratou cenas diversas da história romana, como um pintor de afrescos.  

Como posteriormente sucede no Fórum de Augusto, percebemos o esforço 

de integrar a Gens Iulia à memória republicana fabricando a representação de uma urbs 

harmoniosa e um continuum inquebrantável entre as gerações. De um lado encontram-se 

os reis de Roma e de outro as famìlias e alguns „célebres varões‟ do perìodo 

republicano, exempla de devoção à pátria e sacrifício pessoal (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 

756-892). De um lado, temos os reis de Roma e, de outro, as famílias e alguns 

„célebres‟ do perìodo republicano, exempla de devoção à pátria e sacrifício pessoal, por 

exemplo, Bruto, que combateu a soberba de Tarquìnio e estabeleceu o Consulado. “Pela 

formosa liberdade” - pulchra pro libertate – pôs de lado os sentimentos de pai e deu 

morte aos próprios filhos por terem estes, tomado o partido do rei expatriado 

(VIRGÍLIO. Eneida, VI. 819-823). Mesmo senso de dever que levou o severo 

Torquato
vii

, da Gens Mânlia, a disciplinar com a morte o filho, por ter abandonado o 

posto de batalha (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 825). Paulo Emílio e Lúcio Mumio, juntos, 

são ilustrados como terríveis vingadores e antagonistas de aqueus (VIRGÍLIO. Eneida, 

VI. 836-840). O primeiro, derrotou Perseu em 168 a.C, rei macedônico que se dizia 

descendente direto de Aquiles, e o segundo arrasou „exemplarmente‟ Corinto em 146 

a.C, capital da Confederação Aquéia que se insurgiu contra o domínio romano. A figura 

de Catão, o Censor, por si, evoca os atributos de frugalidade e a disciplina, tal como 

Atilio Régulo remete à austeridade, marcas indeléveis dos ancestrais romanos 

(VIRGÍLIO. Eneida, VI. 841).  

Depois da Eneida, o monumento que melhor exprime a conciliação entre 

genealogia familiar e passado republicano seria talvez  o Forum Augustum. Augusto não 

apenas evitou que honras divinas lhe fossem tributadas em vida, mas foi extremamente 



                                                                                                                                                                          

cauteloso na maneira como expressou sua origem divina e a vinculação com Enéias em 

seu Fórum, de forma a não excitar os ânimos e provocar o despeito das outras famílias 

republicanas. Um dos aspectos que mais impressiona no seu Fórum e o diferencia do 

anterior erguido por César são as galerias dos summi uiri. Antes que um santuário 

dedicado aos Iulii, o Princeps cuidou para que o passado republicano e outras gentes 

ganhassem visibilidade neste espaço. Se a galeria dos heróis partiu da escolha do 

Princeps, ou se, pessoalmente tomou parte na redação dos textos elogia (catálogo dos 

feitos políticos e façanhas militares destes indivíduos) pode ser que esta escolha 

estivesse sujeita a influência de pessoas próximas, conselheiros e até mesmo as obras 

literárias de Virgílio ou Horácio. A combinação entre os reis albanos, os Iulii, os reis de 

Roma e os heróis republicanos é altamente significativa no trecho evocado das prolepsis 

de Anquises, e pode ter servido de inspiração para a distribuição espacial das estátuas 

nos pórticos e êxedras do Forum de Augusto.  

Virgílio procurou retratar seu próprio tempo inserido em um arranjo 

cósmico beneficiado pelas divindades e pelo respeito as sacrossantas tradições da urbis. 

Antes que um mero monumento a glória pessoal do Princeps, a Eneida se orienta para o 

propósito de deleitar e instruir. O poeta coloca em cena figuras do passado republicano 

no sentido de ressaltar os valores ditos imutáveis em sintonia com os monumentos do 

Período Augustano.  Se a narrativa coloca ênfase nos ancestrais heróicos e históricos do 

Princeps, este último destinado na Eneida a integrar o panteão celeste na trilha de 

Enéias, Rômulo e César, não diminui o valor das outras gentes na conquista da fama de 

Roma. 
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Notas: 

 

vii
 No latim clássico, consecratio traz a acepção básica de „consagração‟, algo profano convertido em 

sagrado ou „deificação‟, no caso de seres humanos (OXFORD LATIN DICTIONARY, 1968: 411). 

Deriva do verbo consecro que expressa três ações adjacentes: primeiramente, render ou dedicar um objeto 

ou construção a uma divindade; consagrar, no sentido de atribuir sacralidade; e, por fim, assinalar a 

divindade, reconhecer como divino (OXFORD LATIN DICTIONARY, 1968: 411-412). Jonh Scheid, no 

livro La Religion des Romains comenta sobre a primeira dessas acepções: uma vez que uma construção 

era dedicada ou consagrada, o dedicante pronunciava, sob a supervisão de um pontifex, a fórmula 

adequada – lex dedicationis - e procedia de maneira a transferir o edifício ou o espaço público àquela 

divindade específica (SCHEID, 1998: 58-59). A constitutio de um espaço consagrado implicava na 

purificação e no traçado cauteloso dos limites que se tornavam invioláveis. No caso da deificação de 

pessoas, não existe nenhum registro na história de Roma sobre esse procedimento nos tempos 



                                                                                                                                                                          
republicanos; ao que tudo indica, na trilha de Enéias e Rômulo, César parece ser o primeiro caso de 

divinização oficial, com instituição de um culto, templo e rituais       
vii

 Para empregar aqui alguns dos conceitos criteriosamente estudados por Richard Saller no livro 

Patriarchy, Property and Death in the Roman Family, o termo familia diz respeito à linhagem que se 

preserva e transmite pelos representantes masculinos da casa (SALLER, 2004: 76-77). Com domus nos 

referimos a essa noção mais dilatada de família, recorrente no vocabulário literário e jurídico nos anos 

que se seguem à instituição do Principado. Diferente da concepção de familia – geralmente empregada 

para destacar a sacrossanta linhagem de ancestrais paternos, ou agnados - a domus se perpetua, também, 

pelo parentesco feminino. Já a palavra Gens na terminológica republicana refere-se a um grupo familiar 

também extenso que compartilha o mesmo nome ou acredita ligar-se, por parentesco, a um ancestral 

comum (OXFORD LATIN DICTIONARY, 1968: 759).
vii

 Para Christopher Smith, no livro The Roman 

Clan: The Gens from Ancient Ideology to Modern Anthropology, a palavra gens tornou-se um tema chave 

dos historiadores na interpretação da história política romana, muitas vezes, hipertrofiado e utilizado de 

forma distorcida como, por exemplo, pra explicar a origem da propriedade em Roma. Lembra este autor 

algumas gentes patrícias se distinguiam por preservar além de costumes e cultos religiosos distintos, 

práticas e locais específicos de sepultamento. 
vii

 Estátua de madeira associada à Atena, de grande antiguidade e que, de acordo com o Ciclo Épico, 

Diomedes e Odisseu subtraem da cidadela de Ílion. Segundo uma versão tardia, registrada por Dionísio de 

Halicarnasso, o Palladium, juntamente com outras estátuas, foram posteriormente recuperados por 

Enéias, enquanto a parte baixa de Tróia estava sendo saqueada e devidamente transportadas com ele para 

a Itália. Na Eneida, o roubo do Palladium é acompanhado de portentos sinistros e clara desaprovação 

divina.  
vii

 Acreditamos que a junção de Hércules, Evandro e Enéias sobre os limites espaciais da futura Roma 

sugere a compilação de tradições distintas de fundação. Não ignorando essas tradições díspares, Virgílio 

opta por apresentar o fundador de Palenteum como aliado político de Enéias e presentificar a memória de 

Hércules através do rito que era ainda observado em seu tempo. Muito provavelmente, a arquitetura 

temporal da Eneida favoreceu essa última solução, permitindo acomodar tais tradições na narrativa, sem 

prejuízos para o elemento troiano. Ao redor de Palanteum, o árcade aponta a Enéias as relíquias de 

antigas povoações, indícios da passagem de Saturno pelo Lácio e da subsequente soberania de Jano 

(Verg. A. 8. 356-358) Estas cidades, segundo ele, levaram o nome de seus respectivos fundadores, sendo 

assim lembradas como Saturnia e Janicula. 
vii

 Presente na elucidação de Anquises sobre o trânsito e o ciclo de expiação das almas, a idéia da 

metempsicose viabiliza nesse trecho o dispositivo da progressão que opera saltos narrativos para  

períodos distintos da história romana e o tempo do próprio poema, neste caso, o século I a.C.     
vii

 Titus Manlius Torquatus, Cônsul em 347 a.C.  
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REPRESENTAÇÕES DO PECADO NA OBRA DE HIERONYMUS BOSCH: 

INFLUÊNCIAS DO PERÍODO MEDIEVAL AO RENASCENTISTA 

 

Tiago Varges da Silva  

 

Resumo: O presente artigo propõe a apresentar algumas reflexões inerentes à pesquisa em curso 

junto ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás sobre o 

pintor flamengo Hieronymus Bosch (1450-1516). O objetivo da investigação é refletir sobre as 

representações do pecado a partir de duas de suas obras: Os Sete Pecados Capitais (1490-1510) 

e O Carro de Feno (c.1515), criadas em Flandres em um período que, segundo Delumeau 

(1983), compreende um momento de transição entre dois tempos históricos, a Idade Média e o 

Renascimento. Durante esse período, sobretudo, no norte da Europa Ocidental, viu-se uma 

abundante criação e circulação de imagens com o tema do pecado. Dentre os pintores dessa 

época Bosch se destacou como o mais notável criador. O interesse desta investigação é 

compreender os motivos históricos que possibilitaram o desenvolvimento de uma iconografia do 

pecado e como a obra de Bosch dialogou e influenciou neste processo.   

 
Palavras - chave: Pecado. Hieronymus Bosch. Imagem.      

 

 

As origens do pecado segundo a tradição cristã 

 

O objetivo da pesquisa é abordar os processos históricos que possibilitaram 

a criação do pecado enquanto elemento fundamental da teologia cristã, e como o recurso 

iconográfico foi determinante neste processo. Para tal, recorremos aos vestígios 

históricos do pecado desde sua origem judaica no Velho Testamento, passando pela 

estruturação teológica no século XIII pelo filosofo São Tomás de Aquino (1225-1274)
vii

 

até a popularização da iconografia do pecado
vii

 nos séculos XV e XVI, período histórico 

que compreende  o objetivo deste trabalho.     

Esse processo será analisado em três momentos, aos quais compõem o que 

designamos como “Hierarquia do Mal”, metodologia que dispõe de uma via para a 

compreensão do pecado. O primeiro diz respeito à origem do pecado a partir da 

cosmologia judaica, o segundo, à estruturação da doutrina e sua agregação à teologia 

cristã e o terceiro à popularização do pecado a partir das imagens produzidas no século 

XV e XVI.  

No presente estudo, selecionamos as obras do pintor flamengo Hieronymus 

Bosch (1450-1516). Bosch nasceu na pequena cidade de Hertogenbosch, situada na 

província de Brabante, nos Países Baixos, local onde viveu e criou todo o conjunto de 



                                                                                                                                                                          

sua obra, que é composta por uma série de narrativas pictóricas moralizantes que por 

sua vez tem o pecado como tema principal.     

A constituição da Hierarquia do Mal se faz com o surgimento do pecado, 

sua origem judaica e situa-se no Velho Testamento a partir de um texto fundador que se 

encontra no livro de Isaías (14-11,20).  Esse escrito relata a história do anjo 

Querubim
vii

, chamado de Lúcifer, que gozava da plena confiança de Iahweh
vii

, mas que 

o traiu.  

Segundo o texto, Lúcifer tinha uma relação direta com Iahweh, o que fazia 

dele o líder de todos os anjos. A posição ocupada por este Querubim lhe concedia poder 

perante os demais, porém ele tentou tomar de assalto o trono de seu criador, juntamente 

com outros anjos, mas foi derrotado e lançando nas profundezas da Terra.     

Não encontramos no texto bíblico uma relação direta com o surgimento do 

pecado, mas apenas relatos indiretos sobre o fato, mencionados pelo profeta Isaías, 

possivelmente em um sermão. Entretanto, esta narrativa foi considerada como 

fundadora do primeiro pecado, a soberba. Na definição de São Tomás de Aquino, “o 

pecado é desviar-se da reta apropriação de um bem, a desordem, a distorção desta busca 

é a soberba.” (SÃO TOMÁS DE AQUINO, 2004, p.68), portanto, está na soberba à 

origem de todos os pecados, e são vistos como a desordem da natureza.    

São Tomás de Aquino concedeu à Igreja a doutrina sobre o pecado. Sua 

obra, segundo Dalmazio Mongillo, autor da introdução e notas da Suma Teológica, 

Edições Loyola (2010), parte dos ensinamentos do Agostinho (354-431)
vii

 e Santo 

Anselmo (1033-1109)
vii

, essas duas linhas de pensamentos vão conduzir à teoria tomista 

sobre o pecado.  

 

As explicações propostas pela Escola sobre a natureza do pecado são as mais 

variadas. Há duas às quais Sto. Tomás se refere de maneira mais particular: a 

de Agostinho, que concebia tudo na linha da corrupção da concupiscência, e 

a de Sto. Anselmo, que considerava o pecado mais como uma privação da 

justiça original. Sto. Tomás apreende e une o que uma e outra possui de 

verdade. (MONGILLO, 2010, p.433).  

 

  Sobre a origem do pecado entre os humanos, a Bíblia dedica um livro em 

especial que se encontra em Gênesis nos capítulos 1, 2 e 3 (BOTTÉRO, 1993). Os 

primeiros textos do Velho Testamento dedicam-se à criação do jardim do Éden, à 

criação dos seres humanos e ao envolvimento destes com o pecado.  



                                                                                                                                                                          

 Esses dois momentos compreendem o gênesis do pecado e a disseminação 

entre os humanos. O segundo elemento da Hierarquia do Mal se situa no século XIII, 

compreendendo a organização teológica da doutrina do pecado pelo filósofo São Tomás 

de Aquino. Até o século XIII a Igreja não contava com uma doutrina organizada que 

disciplinasse os vícios humanos, a Suma Teológica escrita por São Tomás de Aquino 

entre os anos de 1265 a 1273 se torna a referência para a teologia da Igreja medieval até 

os dias atuais.  

Esse importante documento é organizado em três partes, composto por 

quinhentos e doze questões que por sua vez estão subdivididas em artigos, destes, São 

Tomás de Aquino dedicou ao que chamou de Tratado Sobre o Pecado, dezoito questões 

que estão subdivididas em cento e oito artigos que analisam o pecado enquanto tal, suas 

causas e consequências. “Santo Tomás de Aquino situa o tratado do pecado no centro de 

sua reflexão sobre a vida moral.” (MONGILLO, 2010, p.287).   

O terceiro e último elemento que compõe a Hierarquia do Mal será 

abordado a partir das inúmeras representações iconográficas do pecado. Citamos aqui o 

caso da região de Flandres nos séculos XV e XVI, pintadas por Hieronymus Bosch 

(1450-1516), objeto de nosso estudo.  

 

A iconografia do pecado: O carro de feno (c.1515) e o Os sete pecados Capitais 

(1490-1510)   

 

Dentre os artistas que representaram as angústias humanas, consideramos o 

pintor flamengo Hieronymus Bosch (1450-1516) como um dos mais profícuos do 

período em questão, que se dedicou a pintar os vícios humanos. Portanto, escolhemos 

analisar suas obras, pois as mesmas fazem parte deste processo de popularização do 

pecado. Hieronymus Bosch, ou “o criador de medos”, como o chamou a historiadora 

Mary Del Priore (2000), dedicou-se a fazer obras para representar o pecado e os 

pecadores, dentre as quais escolhemos duas que melhor atendem a esse propósito, o 

tríptico O Carro de Feno (c.1515), e Os Sete Pecados Capitais (1490-1510), ambas 

pertencentes ao Museu do Prado, Madri.  

A vida social e cultural da Europa nos séculos XV e XVI passou por 

profundas transformações, comuns a um momento de transição entre dois tempos 

históricos, o Medievo e a Renascença. Foi um momento sensível e conflituoso em que 



                                                                                                                                                                          

mulheres e homens se viram diante de novas realidades em suas organizações sociais e 

culturais. No entanto, esses dois tempos históricos se aproximavam por um aspecto em 

comum, a religião cristã, pensada e vivida de acordo com as suas necessidades nos 

diferentes tempos históricos.  

Toda mudança, por mais lenta e gradual que possa parecer, e na história elas 

acontecem dessa forma, traz conflitos e inquietações, temores do porvir, medo do 

estranho e do desconhecido. Abatia sobre a sociedade europeia um conjunto de sedições 

que aumentavam ainda mais a sensação de insegurança tanto individual quanto coletiva, 

decorrente de males como: a fome, a peste, as guerras e ameaças externas de povos da 

Ásia, como árabes e também do além, demônios, bruxas, monstros entre outros 

espectros imaginários (DELUMEAU, 1983).    

O tempo transitório entre o medievo e a renascença foi, pois, um período em 

que o cotidiano estava ligado às representações simbólicas, sobretudo, representações 

do imaginário religioso que também eram um imaginário coletivo e compartilhado. Para 

Hilário Franco Júnior (1994), o imaginário social coletivo é formado por um conjunto 

de imagens (imago: imagem, representação, sonho visão), construído por uma 

sociedade, o que possibilita ao historiador captar elementos da realidade psíquica 

profunda da mentalidade social. Dessa forma o estudo do imaginário se faz necessário 

para que se compreendam os simbolismos das imagens. 

 

O imaginário nesta construção recorre aos instrumentos culturais da sua 

época [...] desta forma o imaginário elabora historicamente algo que pela sua 

longuíssima duração é quase a-histórico. Assim, os significados (palavras 

símbolos, representações) que o imaginário utiliza alteram os significados 

(conteúdos essenciais) da mentalidade [...]. (FRANACO JÚNIOR, 1994, p. 

150).   

 

    

   Para Huizinga (19--.), no fim do medievo e no florecer do renascimento a  

Igreja Católica dominava a vida dos europeus e, naturalmente, toda essa religiosidade 

estava carregada de um simbolismo que era representado por imagens.  

 

Cada pensamento procura expressão numa imagem, mas nessa imagem se 

solidifica e se torna rigido. Por esta tendência se incorporar em formas 

visíveis todos os conceitos sagrados estão cosntantemente expostos ao perigo 

de se concretizarem em mera exteriorização. Porque, assumindo uma forma 

figurada definitiva, o pensamento perde as suas qualidades etéreas e vagas e 

o sentimento religioso fica apto a converter-se em imagem”. (HUIZINGA, 

19--, p.157).  

 



                                                                                                                                                                          

A obra de Hieronymus Bosch foi influenciada pelas peculiaridades desse 

tempo histórico. O Carro de Feno (c.1515) representa um aspecto do imaginário social 

individual e coletivo da sociedade na qual ele viveu. Uma sociedade que, de acordo com 

Delumeau (2003, v.1), estava envolvida em uma atmosfera povoada por temores do 

mundo real e do irreal: o Além, que foi construído e vivido via imaginário. O 

imaginário dessses espaços tomou proporções relevantes entre os seres humanos deste 

período, Le Goff (2008) pontua que, 

  

[...] é preciso não esquecer que existe no cristianismo, e particularmente no 

da Idade Média, um outro imaginário, o do Além. Pois os medievais eram 

obcecados pela salvação e pelo seu inverso, o medo do Inferno. 

Consequentemente, o pensamento e o coração dos homens e mulheres 

estavam tomado por um mundo imaginário ambivalente, o do Céu, mundo da 

salvação, e do Inferno, mundo da danação.” (LE GOFF, 2008, p. 67).             

 

Passamos à análise do tríptico, dividido em Carro de Feno, ao centro; lado 

esquerdo Paraíso Terrestre; lado direito Inferno. Essa obra está assinada por 

Hieronymus Bosch no canto direito da tábua central. É possível pensar na Hierarquia do 

Mal da seguinte forma: no lado esquerdo, na parte superior, se vê a queda dos anjos, 

entre eles Lúcifer; logo em seguida criação da mulher no jardim do Éden; na parte 

inferior o Pecado Original e consequentemente a expulsão do Paraíso. Na narrativa a 

leitura visual se faz de cima para baixo, característica formal presente nas obras 

medievais.   

 

Figura 01: O Carro de Feno (c.1515), mede 147 X 232 cm e os lados 147 X 66 cm, óleo sobre madeira. Museu do 

Prado, Madri. Fonte: Fonte: http://www.museodelprado.es/imagen/alta_resolucion/P02052.jpg. Acesso em: 

12/07/2014 

 

http://www.museodelprado.es/imagen/alta_resolucion/P02052.jpg


                                                                                                                                                                          

Na parte central, pode-se observar uma carroça carregada de feno, que 

representa um provérbio flamengo de sua época que dizia: “O mundo é um carro de 

feno, cada qual toma o que pode tirar” (LEITE, 1956, p. 71). O feno simbolizava os 

bens terrenos, com um valor insignificante, com uma durabilidade efêmera; a 

humanidade é representada nos mais diversos grupos sociais que buscam 

desesperadamente pegar a maior quantidade de feno, nem que para isso tenha que 

cometer diversos pecados. A carroça é puxada por monstros que seguem para o Inferno. 

  No lado direito, O Inferno, encerra a trama, bem como a viagem dos 

pecadores. O ambiente de suplícios é povoado por monstros semelhantes aos que puxam 

a carroça, elementos como a noite e o fogo completam a cena, influenciada pelo 

bestiário medieval. De acordo com Bosing (1991), alguns elementos pintados no 

Inferno, como a torre em primeiro plano, representam a soberba, origem de todos os 

pecados.  

 

[...] a torre de Bosch também poderá ser uma paródia à Torre de Babel com a 

qual os homens queriam conquistar as portas do Céu. Neste caso a torre 

simbolizaria o pecado da soberba que levou à queda dos anjos rebeldes e que 

[...] seduz os príncipes e eclesiásticos seculares a cavalo atrás do carro do 

feno, no painel central. (BOSING, 1991 p.50)    

 

 A alegoria da torre em construção é uma alusão ao mito da Torre de 

Babel, relatado no livro do Gênesis (11: 1-9), segundo este texto, os homens da Terra do 

Sinar, decidiram acessar o céu através de uma grande torre, Iahweh ao tomar 

conhecimento do fato difundiram entre os seres humanos diversas línguas, confundindo-

os e impedindo a concretização da empreitada. Novamente os humanos são punidos 

pelo mesmo pecado que os haviam expulsado do jardim do Éden, a soberba.  

O Inferno é compreendido como ambiente de punição para os pecadores, o 

desfecho final do Pecado Original, cometido no jardim do Éden. Nesse inferno, em 

específico, Bosch pinta apenas sete danados, uma evidente alusão aos sete pecados 

capitais, todos eles estão nus. De acordo com Link (1998), a nudez nas obras de 

Hieronymus Bosch se enquadra em uma noção de “luxúria abstrata”, ou seja, uma 

iconografia do pecado.  

Os Sete Pecados Capitais (1490-1510), é a segunda obra que nos propomos 

analisar. A mesma apresenta uma composição redonda, que pode ser interpretada como 

um olho, dividida em sete compartimentos que ilustram sucessivamente os sete pecados 



                                                                                                                                                                          

capitais: a vaidade, a avareza, a gula, a inveja, ira, luxúria e acídia. No centro da obra 

encontra-se um olho gigantesco no qual está escrito “Cave, cave, deus videt.”, 

“Cuidado, cuidado, o Senhor vê.” De acordo com Bosing (1991), o olho seria de Deus. 

“Este significa o olho de Deus de cuja pupila Cristo se ergue do sarcófago mostrando as 

chagas ao observador.” (BOSING, 1991, p. 25).     

 

 

Figura 02: Os Sete Pecados Capitais (1490-1510), mede 120 X 150 cm, óleo sobre madeira. Museu do Prado, Madri. 

Fonte: https://www.museodelprado.es/imagen/alta_resolucion/P02822.jpg Acesso em: 12/07/2014 

O pecado, sentimento de transgressão das vontades divinas, é para São 

Tomás de Aquino, os vícios mortais que atormentam o ser humano e o fazem 

transgredir as vontades de Deus. Aquino organiza sua doutrina sobre o pecado na 

seguinte forma: todos os vícios humanos derivam de sete pecados capitais, ou sete 

vícios capitais. Em seu estudo “De magistro”, sobre os pecados, traduzido e estudado 

por Luiz Jean Lauand, ele afirma, sobre o vìcio capital: “S. Tomás de Aquino ensina 

que recebe este nome por derivar-se de caput: cabeça líder, chefe (em italiano ainda 

hoje há a derivação, capo, capo-máfia); sete poderosos chefões que comandam outros 

vìcios subordinados”. (LAUAND, 2004, p. 67). 

Neste sentido, o pecado é compreendido como sendo um núcleo 

disseminador do mal, ou seja, os sete pecados capitais. No medievo essa doutrina foi 

representada na forma de uma árvore, na qual o tronco compreendia os sete pecados 

capitais e os galhos os pecados que derivavam destes. Os pecados capitais são 

classificados por São Tomás de Aquino na seguinte ordem: vaidade, avareza, inveja, ira, 

luxúria, gula e acídia.  (LAUAND, 2004).   

https://www.museodelprado.es/imagen/alta_resolucion/P02822.jpg


                                                                                                                                                                          

Esses pecados, enumerados como uma lista denominada de “sete pecados 

capitais”, foi feita a partir do texto da Bìblia que se encontra no livro de Provérbios, 

capìtulo 6. A Bìblia não menciona nenhuma lista denominada de “sete pecados 

capitais”, mas seis coisas que aborrecem a Deus, e uma que aborrece a alma.  “Estas 

seis coisas aborrece o senhor, e a sétima a sua alma abomina: olhos ativos, e língua 

mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos 

viciosos, e pés que apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere 

mentiras, e que semeia contendas entre os irmãos.” (Pr. 6: 16-19).       

Os sete pecados tal como conhecemos foi uma criação teológica que os 

filósofos da Igreja organizaram como forma de doutrinação.  “A doutrina dos vìcios 

capitais é fruto de um empenho de organizar a experiência antropológica cujas origens 

remontam a João Cassiano (c.360-435) e Gregório Magno (c.540-604) [...]” (LAUAND, 

2004, p. 65). Segundo Lauand (2004), “[...] Tomás (referindo-se aos sete pecados 

capitais) repensa a experiência acumulada sobre o homem ao longo dos séculos [...].” 

(p. 65).    

A importância dada ao tema dos sete pecados pode ser percebida nas 

imagens deste período. Os sete Pecados Capitais (1490-1510), de Hieronymus Bosch, 

anuncia essa preocupação. “Deus, cuja a pupila representa o Cristo ressuscitado vigia 

um círculo. Este está dividido em sete compartimentos onde cada vício é etiquetado e 

evocado por uma cena falada.” (DELUMEAU, 2003, p. 450 v.1). Os cristãos se sentiam 

vigiados continuamente por um Deus, com olhos de lince, culpabilizador e vingativo 

(DELUMEAU, 2003), no centro do círculo.       

São Tomás de Aquino organiza a doutrina dos sete pecados capitais, 

concedendo a esse discurso condição de doutrina. Porém, só a partir do século XIV, e, 

sobretudo, nos séculos XV e XVI que esse tema se tornou recorrente na teologia do 

cotidiano; sermões, orações, cânticos e imagens. É um fato que pode ser explicado pelos 

fatores históricos aos quais as sociedades europeias foram submetidas nesses séculos.  

Nas laterais do quadro (figura: 02) são apresentados os Quatro Novíssimos 

do Homem (Morte do Pecado, Juízo Final (Ressurreição), Inferno e o Paraíso). Nesta 

composição Hieronymus Bosch não pinta o Paraíso, ele desmembra a representação da 

Ressurreição do Juízo Final.   

Na lateral direita da extremidade superior, está representada A Morte do 

Pecador. A cena mostra os últimos momentos de vida do moribundo que possivelmente 



                                                                                                                                                                          

já confessou os seus pecados e está recebendo a estrema unção. Uma luta entre o bem e 

mal se faz presente: na cabeceira da cama um anjo roga a Deus pela alma do 

moribundo, enquanto um demônio, no mesmo plano, parece abandonar a cena. A morte 

é representada por uma caveira, vestida com uma túnica branca, trazendo na mão direita 

uma foice e aparece discretamente por detrás do moribundo, sendo esse um indício de 

uma morte tranquila. 

Na extremidade direita, da parte superior, a Ressurreição é representada em 

dois planos, o Céu, pintado de azul claro em contraponto com o plano inferior, a Terra, 

em marrom. A cena é composta por Deus ao centro, ladeado por santas ao seu lado 

direito e por santos no esquerdo; quatro anjos anunciam com trombetas a ressurreição 

dos mortos, que saem de suas sepulturas completamente nus.  

Os pecadores são encaminhados ao Juízo Final, pintado na extremidade 

inferior do lado direito, apresentam-se diante do trono de Deus. Este se encontra ao 

centro rodeado por santos, enquanto os três anjos se ocupam da música, tocam harpa, 

flauta e dulcimer. Dois elementos iconográficos, presentes na cena evidenciam o 

momento do julgamento: Deus é representado como juiz, e traz na mão direita os 

registros com os nomes de todos os eleitos e, aos seus pés a representação da Terra. São 

motivos que fazem referência a um relato do Novo Testamento, intitulado Juízo Final, 

Apocalipse (20: 11-15).  

 

E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja 

presença fugiu a terra e o céu; e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, 

grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros; e 

abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas 

que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os 

mortos que nele havia; e a morte e o inferno deram os mortos que neles 

havia; e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno 

foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi 

achado escrito no livro da vida foi lançado no lado de fogo. (Apocalipse 

20:11-15).  

 

O livro ao qual se refere o apóstolo São João
vii

 é o Livro da Vida, em que 

está registrado o nome de todos os eleitos. Deus representado por Bosch segura este 

livro na mão direita. Os outros livros não aparecem na cena, entretanto, de acordo com o 

relato do Apocalipse, supõe-se que a quantidade de danados é muito maior que de bem-

aventurados, pois apenas um livro foi suficiente para relacionar todos os eleitos, já os 

registros dos danados ocuparam vários livros.       



                                                                                                                                                                          

E por último, dos Quatro Novíssimos do Homem, é representado o Inferno, 

na extremidade inferior do lado esquerdo. A cena é composta por demônios 

antropomórficos, que torturam os pecadores com ajuda de inúmeros animais, uma 

referência ao bestiário medieval e uma tentativa de representar os pecados a partir das 

imagens. 

Ambas as obras, O Carro de Feno (c.1515) e Os Sete Pecados Capitais 

(1490-1510), expressam uma relação intrínseca com a cultura popular e com o ambiente 

social no qual viveu o pintor. Bosch criou um estilo próprio, pedagógico e suas imagens 

ensinam e esse é um ponto de consenso entre os pesquisadores que abordaram suas 

obras, como: Walter Bosing (1991) e Jean Delumeau (2003), entre outros. Porém, o que 

torna o estilo de Bosch único, é a sua capacidade de satirizar o seu tempo histórico, 

atendo-se a detalhes que as palavras não poderiam descrever, partindo de uma temática 

cristã colocada no conceito de medo e pecado.  

A análise dessas imagens exige um método que possibilite ler e interpretar 

os seus significados. Consideramos os estudos sobre iconografia e iconologia 

desenvolvido por Erwin Panofsky
vii

 os mais apropriados a essa proposta.  

Segundo Panosfky (1976), a imagem deve ser analisada a partir de duas 

dimensões, a iconográfica “que trata do tema ou mensagem das obras de arte em 

contraposição a forma.” (PANOSFKY, 1976, p. 47). No método iconográfico a imagem 

é analisada a partir de três níveis, a saber: I primário ou natural, refere-se a uma 

descrição pré-iconográfica (forma, linhas, cor); o II tema secundário ou convencional, 

seria a identificação de “imagens, estórias e alegorias [...] é o que é conhecido por 

iconografia.” ”(PANOSFKY 1976, p. 50 e 51).  

O terceiro tema refere-se ao significado intrínseco ao conteúdo, 

compreendendo a esfera dos valores simbólicos que dão sentido ao conjunto do tema. 

Essa operação de interpretação desses valores intrínsecos à imagem compreende a 

iconologia.  

As imagens bosquianas são na sua maioria motivos alegóricos que 

transcendem o real, ou seja, o significado não está ligado ao elemento formal; sua 

interpretação exige um conhecimento da arte e literatura de seu tempo, pois são 

elementos intrìnsecos ao imaginário social. Nas palavras de Le Goff (1994) “o 

imaginário alimenta o homem e o faz agir. É um fenômeno coletivo, social e histórico. 

Quem se interessa pelo imaginário de uma época tem de olhar para o lado das 



                                                                                                                                                                          

produções caracterìsticas desse imaginário: a literatura e a arte.” (LE GOFF, 1994, 

p.28).  

Partindo desse pressuposto apresentado por Le Goff (1994), consideramos 

as obras selecionadas para o estudo em questão, uma possibilidade de compreensão dos 

processos que possibilitaram o desenvolvimento de uma iconografia do pecado, que por 

sua vez, teve nos séculos XV e XVI o seu ponto alto.   

Recorrer a essas duas obras, não se faz só por uma escolha meramente 

estética ou formal, mas ela é intencional por compreendermos que a imagem fala por si 

só, usando as palavras de Jorge Coli (2010), e as obras aqui analisadas trazem uma 

leitura que dialoga intrinsecamente com uma narrativa que consolida de uma forma 

mais abrangente a iconografia do pecado. Dessa forma, a análise do O Carro de Feno 

(c.1515) e Os Sete Pecados Capitais (1490-1510) fará a partir do diálogo com uma séria 

de imagens contemporânea a estas, que por sua vez podem ser reconhecidas como 

constituintes da icnografia do pecado.     
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