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APRESENTAÇÃO 

 

O Seminário de Pesquisa da Pós-Graduação da Região Centro-

Oeste é um evento consolidado. Neste ano, ocorreu sua décima edição. 

Seu propósito é reunir os discentes dos Programas de Pós-Graduação 

do Centro-Oeste – advindos de distintas instituições, mais 

especificamente UFG, PUC-GO, UnB, UFGD, UFMT – para que 

apresentem e debatam suas pesquisas em andamento. As sessões, 

acompanhadas por docentes dos Programas participantes, são 

organizadas de modo a colocar em contato temas afins. 

Soma-se a este evento outra importante atividade, o Fórum de 

Coordenadores do Centro-Oeste. Tomando como modelo o Fórum de 

Coordenadores, organizado pela ANPUH, o propósito é que os 

envolvidos com a pós-graduação brasileira discutam acerca das 

políticas para a área, no caso a História, e para a região Centro-Oeste. 

Compreendemos que o contato regional, ao pautar as especificidades 

dos Programas de Pós-Graduação aqui existentes, possibilita, 

certamente, uma inserção nacional mais assertiva e atuante. Ademais, 

a partilha dos problemas cotidianos e o conhecimento acerca do trato 

com as agências reguladoras e financiadoras da pós-graduação no 

Brasil confere ao trabalho dos coordenadores maior segurança e 

efetividade.     

No ano de 2017, com organizadores atentos ao movimento de 

internacionalização da área de História, o X Seminário recebeu como 

conferencista o Professor François Delaporte, da Universidade Júlio 

Verne (França). Reunidos na Escola de Formação de Professores da 

PUC-GO, por dois dias, 06 e 07 de novembro de 2017, pudemos 

conhecer a produção dos Programas de Pós-Graduação e avaliá-la, ao 
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mesmo tempo em que colocamos em perspectiva a historiografia 

brasileira à luz da conferência intitulada A antropologia de Vesálio. 

Após a abertura do X Seminário de Pesquisa e a conferência do 

Professor François Delaporte, seguiu-se a apresentação das pesquisas 

dos discentes. Para tanto, foram organizadas quinze (15) sessões, com 

mesas redondas que contaram, pelo menos, com três (3) 

apresentadores e um docente coordenador. 

Os Anais, que ora trazemos a público, são a expressão mais 

concreta da relevância do X Seminário para os Programas de Pós-

Graduação da região. O leitor poderá se inteirar de parte da produção 

do Centro-Oeste pela leitura dos cinquenta e oito (58) artigos de 

discentes que compõem esta publicação. Esperamos que os temas e as 

propostas metodológicas apresentadas contribuam para uma contínua 

– e, cada vez mais, aprofundada – relação acadêmica interinstitucional, 

visando à integração nacional e internacional qualificada. Boa leitura 

a todos! 

 

A Comissão Organizadora do X Seminário de Pesquisa dos Programas 

de Pós-Graduação do Centro-Oeste 
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A DAMA DO CINE SHANGAI, UM NOIR BRASILEIRO 

 

Adérito Schneider1  
 

RESUMO: O artigo A dama do Cine Shangai, um noir brasileiro, de Adérito Schneider, apresenta 

resultados preliminares de uma tese de doutorado em desenvolvimento que busca analisar o filme A 

dama do Cine Shangai (Guilherme de Almeida Prado, 1988) dentro de diferentes contextos: um filme 

noir brasileiro do final do século XX, após décadas de noir enquanto (sub)gênero na literatura, no 

cinema e outras linguagens artísticas; e também como um filme brasileiro pós-moderno do final dos 

anos 1980, numa espécie de “limbo” após o chamado cinema moderno brasileiro (em especial, o 

Cinema Novo e o Cinema Marginal) e antes da Retomada (anos 1990). 

 

Os letreiros em neon simulando uma fachada de casa noturna e a trilha sonora extradiegética 

em ritmo de jazz (com especial destaque para o som de um saxofone) dão o clima na introdução de 

A dama do Cine Shangai (Guilherme de Almeida Prado, 1988). Depois da abertura e créditos iniciais, 

a trilha sonora vai “desaparecendo” e, numa tela completamente preta, “surge” a voz over2 de um 

personagem masculino: “Foi numa dessas noites quentes e úmidas de verão, quando o calor deixa 

tudo imóvel e você, pensando em escapar da realidade, resolve ir ao cinema...” (PRADO, 1987, p.2). 

De repente, “um personagem com pinta de Humphrey Bogart3, usando uma velha capa de chuva e 

chapéu, acende um abajur de teto” (PRADO, 1987, p.3). Pronto. Foram necessários apenas alguns 

segundos para que o clima noir tenha sido instaurado e para que o filme em questão esteja atrelado a 

um gênero cinematográfico – que, como em todo filme de gênero, carrega em si uma historicidade. 

Temos, então, um noir brasileiro, produzido e lançado de meados para fins dos anos 1980; uma obra 

que inerentemente oscila entre o pastiche e a paródia, o que implica em certas doses de clichê, 

anacronismo, metalinguagem e outros recursos mais ou menos intencionais e/ou (in)conscientes por 

parte do autor. 

 

                                                           
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia, sob 

orientação do professor doutor Cristiano Alencar Arrais. 
2 Comumente chamada como off. 
3 Ator hollywoodiano famoso por sua atuação em filmes noir e, em especial, por “encarnar” personagens clássicos da 

literatura noir, como Sam Spade (de Dashiell Hammett), em Relíquia Macabra (The Maltese Falcon, John Huston, 1941) 

– o grande clássico do cinema noir – e Philip Marlowe (de Raymond Chandler), em À Beira do Abismo (The Big Sleep, 

Howard Hawks, 1946). 
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Frame de A dama do Cine Shangai (Guilherme de Almeida Prado, 1987). 

A cena é colorida, em oposição ao clássico preto e branco do filme noir hollywoodiano dos 

anos 1940. E, na sequência do filme, logo nos damos conta de que esta voz em over de um narrador-

protagonista contrasta com o personagem masculino em trajes típicos do noir que vemos na tela. O 

apontamento desta escolha proposital pelo clichê (os trajes; a narração em over; o cigarro; a 

iluminação da cena, com luz incidental sobre o personagem e cenário ao seu redor totalmente escuro 

etc) localizam o filme dentro da historicidade do noir, para, ao mesmo tempo, romper com uma 

“tradição”. Tratando-se de um filme brasileiro em que o próprio narrador-protagonista afirma estar 

em uma noite quente e úmida de verão, por que diabos vemos um sujeito à Humphrey Bogart, com 

direito a sobretudo fechado e chapéu, na cena inicial do filme? Não estaria, então, um calor dos 

infernos incompatível aos trajes para frio e/ou chuva? 

A sequência segue, mostrando um apartamento de poucos móveis e uma arara com roupas 

femininas penduradas; um letreiro de neon (Cine Shangai); um ventilador que não funciona, um 

telefone antigo e um punhal sobre a mesa. Novamente, uma fachada de neon (Hotel Brasil). No 

mesmo quarto, uma cortina de missangas azuis é aberta por mãos femininas, aumentando o clima de 

suspense e mistério e o tom noir com a possível presença de uma femme fatale (personagem típica do 

gênero). Porém, a cena seguinte é novamente uma cortina sendo aberta (um jogo de revelações). 

Entretanto, desta vez temos as mãos masculinas do protagonista abrindo as cortinas de veludo 

vermelho de uma sala de cinema. O primeiro “mistério” (ou estranhamento) é então resolvido: trata-

se de um recurso de metalinguagem, um filme dentro de um filme (ou mise en abyme, para usar o 
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conceito em francês mais usual na crítica cinematográfica). O protagonista Lucas (Antônio Fagundes) 

vai ao cinema (em trajes bem tropicais, diga-se de passagem) assistir a um filme noir e a sua narração 

em over descreve ações que dizem respeito a esse ato, enquanto que as cenas iniciais são trechos de 

um filme noir – este sim um “filme” brasileiro pastiche do gênero – que Lucas pega pela metade. 

E “foi numa dessas noites que tudo começou”, nos avisa o protagonista. A sequência inicial 

de A dama do Cine Shangai é essencial para a análise aqui proposta porque, assim, temos rapidamente 

e de forma muito evidente a consciência de que estamos lidando com um pastiche de noir (o “filme 

dentro do filme”, também com título de A dama do Cine Shangai) e uma paródia de noir (A dama do 

Cine Shangai) em um filme que utiliza diversas camadas de metalinguagem. No entanto, antes de 

continuar o mergulho neste filme de Guilherme de Almeida Prado, acredito que seja importante uma 

rápida e momentânea mudança de foco.  

Ao estudar o filme em questão e, consequentemente, a carreira de Guilherme de Almeida 

Prado, inevitavelmente me deparei com Caio Fernando Abreu, importante escritor da literatura 

brasileira e de quem Prado adaptou para os cinemas o romance Onde andará Dulce Veiga?, que aqui 

deve ser analisado sempre levando em consideração seu subtítulo: Um romance B. O romance de 

Abreu é um noir brasileiro, assim como sua versão cinematográfica homônima também o pode ser 

considerada. E, mais importante, as duas obras exploram a influência múltipla de linguagens, 

especialmente entre cinema e literatura, além de jogarem com a historicidade do noir e com a forma 

como este gênero foi tautologicamente construído no século XX, em diversas linguagens: o noir na 

literatura estadunidense dos anos 1920, como paródia do romance policial clássico europeu do século 

XIX, o cinema noir clássico hollywoodiano dos anos 1940, a construção a posteriori do noir enquanto 

“gênero” cinematográfico (ou quase isso) a partir dos anos 1950 e 1960 e o fenômeno do neo-noir a 

partir da década de 19704. 

Na introdução da edição que li do romance Onde andará Dulce Veiga?, José Geraldo Couto 

(2007) afirma que a literatura contemporânea de todo o mundo “sofre em alguma medida, com maior 

ou menor autoconsciência, a influência do cinema” (2007, p.5), sendo perceptível nessas obras 

literárias “o que se convencionou chamar de ‘ritmo cinematográfico’” (2007, p.5). Para Couto, a 

principal característica dessa influência seria a existência, na literatura, de eventos “narrados como 

cenas de um filme” (2007, p.5). Mais detalhadamente, o autor explica: 

Trata-se, o mais das vezes, de uma dupla regressão: o cinema mainstream, 

em particular o que se faz em Hollywood, retoma o modo de narrar do 

                                                           
4 Ver SCHNEIDER, Adérito. Sin City: o neo-noir como emergência do noir enquanto gênero a posteriori e a influência 

múltipla entre diversas linguagens (literatura, cinema e quadrinhos). História, histórias, v. 4, p. 167-184, 2016. 
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realismo literário do século XIX, e em contrapartida os best-sellers de nosso 

tempo ignoram as experiências e conquistas da literatura moderna para imitar 

o cinemão norte-americano. Romances como os de Don Brown são pouco 

mais que roteiros fílmicos, e sua maior aspiração é um contrato de adaptação 

com algum grande estúdio. (2007, p.5). 

 

Porém, ao levar em consideração Caio Fernando Abreu e o romance aqui em questão, Couto 

afirma tratar-se então de um autor de outra ordem, considerando-o um escritor cinéfilo, tal como Paul 

Auster ou Manuel Puig. Para Couto, Abreu explora conscientemente essa influência múltipla de 

linguagens (a audiovisual e a escrita), potencializando-as. Continuando nesta análise, Couto (2007, 

p.7) julga, portanto, natural que Onde andará Dulce Veiga? seja adaptado para filme justamente pelas 

mãos de Guilherme de Almeida Prado, que são amigos e apresentam grande afinidade estética, 

estilística. Afinal de contas, Prado 

[...] é um cineasta que costuma exercer a metalinguagem e servir-se da 

literatura, da música e do teatro para investigar e desnudar a própria natureza 

do cinema como arte de representação. Suas narrativas cinematográficas são 

sempre “de segundo grau”, no sentido de que discutem a si próprias, discutem 

sua própria manufatura. (2007, p.7) 

 

Luiz Zanin Oricchio (2005), que publicou um livro com uma longa entrevista com Guilherme 

de Almeida Prado, ao falar deste cineasta, chama a atenção para questões que coincidem com a breve 

análise de Couto e que também são caras a esta pesquisa. Eis o trecho: 

[...] com seus filmes ele [Guilherme de Almeida Prado] procura realizar a 

metalinguagem do próprio meio de construção cinematográfico. [...] De um 

lado, há no ar uma certa tendência, digamos, pós-moderna, com sua ênfase na 

auto-referência como modelo de investigação da linguagem, a 

cinematográfica, no caso. De outro, um traço de caráter do autor, que é a sua 

cinefilia [...]. (ORICCHIO, 2005, p.22-23). 

 

Não irei me aprofundar aqui na questão da chamada “pós-modernidade”, embora seja curioso 

notar como Oricchio volta a este termo mais uma vez, logo em seguida. Para o autor, 

[...] o cinema de Guilherme traz nele todas as marcas mais evidentes daquilo 

que ainda confusamente chamamos de pós-modernidade. O hábito das 

citações, a abolição de fronteiras entre a alta e a baixa cultura, o abandono das 

assim chamadas “grandes narrativas” [...] (ORICCHIO, 2005, p.24). 
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Além disso, Oricchio (2005, p.24-25) afirma que a “citação” é a característica mais evidente 

na filmografia do cineasta e conclui que outro traço marcante na obra de Prado é “a alusão a gêneros 

e a mistura entre eles” (2005, p.24-25). Tais características, ainda segundo o autor, seriam motivadas 

por um interesse em “jogar com a linguagem do cinema e com a sua história” (2005, p.25). Portanto, 

é válido notar como Guilherme de Almeida Prado e A dama do Cine Shangai são importantes para 

uma discussão sobre a historicidade do noir e do cinema brasileiro no século XX, além de possibilitar 

análises interessantes sobre esta relação modernidade x pós-modernidade.  

Raúl Antelo (2008, p.13) afirma que a crônica e o romance policial são alegorias da 

modernidade e que, portanto, seriam dois gêneros literários essenciais para entender a sociedade 

moderna. No caso da crônica, temos basicamente leituras do cotidiano moderno a partir da relação 

entre o banal e o exótico (a depender do olhar) e a figura do escritor (jornalista ou não) como flâneur, 

personagem que ganha grande importância na literatura e no imaginário ocidental no século XIX e 

começo do século XX, principalmente a partir de Charles Baudelaire. Contudo, além da crônica, 

temos o romance policial, alegoria da modernidade a partir do elemento central do crime e que se 

torna o gênero literário mais popular e vendido da história da literatura e do mercado editorial.  

No caso do romance policial do século XIX e início do século XX, temos esse subgênero da 

literatura como alegoria da modernidade a partir dos seguintes elementos, segundo Reimão (1983): a 

vida nas cidades pós-Revolução Industrial, a violência urbana neste novo contexto de urbanização, a 

polícia moderna, a popularização da imprensa e a popularidade das notícias de crimes e, finalmente, 

o positivismo em voga na sociedade Ocidental de então. No caso do noir, temos esse como um gênero 

típico da literatura de massa estadunidense do início do século XX que vai romper com o 

maniqueísmo da literatura policial clássica, humanizar a figura do detetive (seus limites e 

contradições), trazer a história mais para o “chão” (o submundo das grandes cidades e os crimes mais 

realistas, mais banais), intensificar a cidade como cenário/personagem e romper com a lógica da 

restauração da ordem (apoiando-se mais na questão da perturbação social, do caos, da instabilidade, 

entre outros). 

No caso de A dama do Cine Shangai, temos um filme noir brasileiro do final do século XX 

que, como anteriormente afirmado, é fruto da construção tautológica do noir como gênero e que, 

especificamente, se dá num contexto brasileiro de urbanização e modernização mais tardio se 

comparado com a Europa e os Estados Unidos. Além disso, é visível na obra ecos de um então recente 

período de ditadura civil-militar (1964-1985), que é percebido não apenas no contexto de uma 

metrópole paulistana dos anos 1980, em que o protagonista é um corretor de imóveis, mas também 

no “submundo” da criminalidade e da violência urbana com incidência, na obra, de assassinatos por 
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encomenda, grupo de extermínio, tráfico de drogas, ente outros – como referências explícitas à 

tortura, por exemplo, em alguns momentos. 

“Lucas é um tipo alto e forte, de rosto com linhas e ângulos retos e bem marcados. É durão, 

cafajeste, ingênuo, romântico e distraído. Sua voz é grave e monocórdica” (PRADO, 1987, p.3). A 

descrição do personagem/protagonista no roteiro de Guilherme de Almeida Prado é outro elemento 

que coloca seu filme alinhado à tradição da literatura e do cinema noir. No caso, essa descrição vai 

ser encarnada por Antônio Fagundes, mas poderia muito bem ser utilizada para descrever personagens 

clássicos como Sam Spade (de Dashiell Hammett) ou Philip Marlowe (de Raymond Chandler) ou 

atores do período clássico do noir estadunidense que os interpretaram, como Humphrey Bogart ou 

Robert Montgomery. 

No filme dentro do filme, uma mulher (Maitê Proença) e um homem (José Mayer) tramam o 

assassinato do marido desta. “Em menos de duas horas, você será a viúva mais rica da cidade”, afirma 

o personagem masculino. A trama, aliás, é típica de algumas histórias do gênero e pode ser encontrada 

num dos grandes clássicos do cinema noir. Em Pacto de sangue (Double indemnity, Billy Wilder, 

1944), Walter Neff é um vendedor de seguros seduzido e induzido por Phyllis Dietrickson, uma bela 

e manipuladora mulher (femme fatale), a matar seu marido. Mais do que simples assassinato, o 

homicídio deve parecer um acidente para a polícia e também para a seguradora, para que a viúva 

receba o seguro de vida em dobro. 

Dessa forma, a partir das cenas deste filme dentro do filme (ou noir dentro do noir), vamos 

percebendo uma femme fatale típica, ou seja, uma mulher ardilosa que seduz um homem, envolvendo-

o afetivamente, amorosamente e sexualmente para usá-lo como instrumento para um crime que tem 

como objetivos fazê-la melhorar de vida e/ou tirá-la de uma cilada. E, claro, o personagem masculino 

não parece dar-se conta de estar preso numa teia de aranha: “Não se preocupe. Tudo foi planejado 

nos mínimos detalhes”, afirma o personagem, muito seguro de si mesmo e de sua virilidade. Mais 

clichê, impossível. Afinal de contas, basta ter lido/assistido a um clássico do gênero ou pastiche para 

lembrar do típico primeiro parágrafo/primeira cena em quem um detetive atolado em dívidas e casos 

rotineiros vê o marasmo de seu dia quebrado quando uma bela e atraente mulher invade seu escritório 

vagabundo. Com ares de vítima, é questão de minutos para que ela convença o detetive a tomar 

partido e entrar num caso muitas vezes esdrúxulo. Entretanto, que fique claro, todo esse clichê é muito 

intencional e consciente por parte de Prado. 

Em A dama do Cine Shangai, o filme dentro do filme é um pastiche de noir que serve para 

reforçar o caráter paródico do próprio filme. Portanto, é nítido desde o começo do filme várias 
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camadas narrativas: a típica narração em over  do protagonista masculino (Lucas); a trama principal 

do filme, centrada em Lucas; o filme dentro do filme, como pastiche de noir; sem contar demais 

elementos estilísticos ou iconográficos, como a trilha sonora, o neon, a iluminação com jogo de luz e 

sombras etc. Entretanto, A dama do Cine Shangai é um filme colorido e que usa uma paleta de cores 

fortes, com muito vermelho (a cor diabólica da femme fatale?) e variações do neon (especialmente o 

azul), além, claro, do jogo entre o preto (escuro) e o colorido (luz). Pode-se dizer, portanto, que é um 

noir-kitsch. 

Enquanto Lucas é mostrado dentro do cinema, assistindo ao filme, sua narração em over 

continua: “O filme já passara da metade e a estória não parecia fácil de entender”. Aqui, temos mais 

um exemplo da metalinguagem em A dama do Cine Shangai, que é também um noir com trama 

confusa, sendo, para muitos, uma história difícil de entender, pois deixa muitas pontas soltas no 

enredo; coloca atores fazendo mais de um papel, sem deixar claro se são ou não os mesmos 

personagens, causando, portanto, uma confusão em termos de identidades; insere cenas de sonhos, 

imaginação, delírios; além, claro, de um final ambíguo, aberto. Portanto, é visível que tudo isso é 

intencional por parte do autor. Guilherme de Almeida Prado, ao fazer sua paródia de noir, eleva a 

uma outra potência este estado de confusão, de desequilíbrio, de mal-estar constante típico do gênero. 

Além disso, o trecho em que Lucas afirma sua dificuldade de “entender” o filme indica sua própria 

incapacidade de perceber as coisas (incluindo sua própria vida) com clareza, o que o faz um “trouxa” 

típico do noir. E, mais ainda, a fala pode ser interpretada como uma sutil alfinetada no próprio 

público, visto que muitos vão chegar ao final do filme sem entender nada ou sem entender muita coisa 

direito – e, talvez, considerando o filme “ruim” por isso. 

Dessa forma, em A dama Cine Shangai vamos ver Lucas repetir a história que se passa em A 

dama do Cine Shangai (o filme dentro do filme, com o mesmo título) – e em uma série de outras 

narrativas do gênero, visto que propositalmente clichê. Além disso, o filme de Prado usa e abusa de 

todos os clichês estéticos, estilísticos, iconográficos e narrativos do noir, como, por exemplo,  

a complexidade das tramas e o uso do flashback [...], além da narração em 

over do protagonista masculino. Estilisticamente, sobressaem a iluminação 

low-key (com profusão de sombras), o emprego de lentes grande-angulares 

(deformadoras da perspectiva) e o corte do big close-up para o plano geral em 

plongée (este, o enquadramento noir por excelência). E ainda a série de 

motivos iconográficos como espelhos, janelas (o quadro dentro do quadro), 

escadas, relógios etc. – além, é claro, da ambientação na cidade à noite (noite 

americana, em geral), em ruas escuras e desertas (MASCARELLO, 2006, 

pp.181-182). 

 



 

20 

 

 

   

Na trama, logo Lucas conhece (e se apaixona) por sua femme fatale (Maitê Proença, em seus 

diversos papéis dentro do filme). Seu envolvimento com esta mulher significa o rompimento da rotina 

e da normalidade. Ainda que Lucas, como qualquer protagonista típico do noir, seja um desajustado 

social, a sua vida foge do próprio controle a partir do momento que a femme fatale atravessa seu 

caminho. Lucas é um sujeito de meia-idade, solteiro, mulherengo, cafajeste e que age no mundo 

segundo seus próprios códigos de ética e de valores, visto que não está adaptado ao mundo tal como 

ele é (embora faça um enorme esforço para jogar o jogo tal como esperado, como pode ser percebido 

na cena em que corta sua própria gravata para que esta se “adeque” ao tamanho “correto”). Ao passo 

que a femme fatale o desvia completamente do caminho (porém, como ele mesmo afirma, o “destino” 

é apenas uma mão que o empurra para onde você iria de qualquer forma), é questão de tempo para 

ele estar não apenas apaixonado, mas envolvido numa trama repleta de mistério e identidades 

confusas, com a própria vida/liberdade em risco. 

Na sequência inicial do filme, Lucas diz: “Eu podia sair e fumar um cigarro enquanto esperava 

a próxima sessão, mas fumar ainda não era um dos meus vícios. O melhor, na ocasião, era tentar me 

concentrar na tela”. Aqui, temos mais um ícone importante para a narrativa: o cigarro. Elemento 

clássico do filme noir, o cigarro é “personagem” quase sempre presente no cinema hollywoodiano da 

época de ouro. E não apenas por representar o establishment de então ou pelo intenso patrocínio da 

indústria tabagista, mas pelo seu poder simbólico e imagético que pode representar tanto elegância, 

quanto degradação. No caso do noir, soma-se a isso a questão plástica: a fumaça do cigarro 

contrastada à luz como forte característica estética no gênero. 

No entanto, o que vemos aqui, por meio desta frase aparentemente sem grande importância, é 

um protagonista que se declara não fumante – o que contradiz o arquétipo do personagem masculino 

de noir. Porém, como vamos percebendo no decorrer de A dama de Cine Shangai, o cigarro está 

sempre (e cada vez) mais presente na vida de Lucas (ao menos, durante o período da história narrada 

no filme). Assim, de não fumante que usa o cigarro como elemento de aproximação em seu primeiro 

contato com a femme fatale, transforma-se em aprendiz de fumante e, muito rapidamente, em fumante 

inveterado – do tipo que faz anéis de fumaça. E, fumando cigarros da marca Noir, o hábito vai 

marcando não apenas sua consolidação como personagem de noir como também a degradação (física, 

moral, psicológica...) que a femme fatale provoca em sua vida. Da metade para o final do filme, 

quando este caminha para seu desdobramento e a vida de Lucas está completamente desestruturada 

(apaixonado pela femme fatale, foragido da polícia, acusado de um assassinato que não cometera, 

hospedado em um hotel com nome falso etc), o cigarro está não apenas incorporado em sua rotina 
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como é metáfora para a quebra da normalidade de sua vida, a desestruturação da sua rotina, a 

desestabilização emocional e sua degradação física, psicológica e moral. 

Além disso, o cigarro marca seu estado permanente de ansiedade, visto que ele precisa (ou 

deseja) resolver por contra própria o mistério em que se vê envolvido e livrar o próprio rabo. Afinal 

de contas, como afirma Mattos, o protagonista do noir precisa passar pelo 

[...] teste de proeza do herói – não apenas um teste de sua capacidade como 

detetive ou criminoso, mas se ele está à altura de padrões mais amplos de 

competência masculina. Porque é através de sua habilidade em uma busca 

relacionada com um crime que o herói consolida sua identidade masculina. 

(2001, p.18) 

Para Mattos (2001, p.14), o filme noir pode ser definido como filmes em que a principal 

característica é a existência do crime e, mais especificamente, são filmes de “morte”. Além disso, são 

obras cinematográficas com outros elementos centrais, como “a ambiguidade moral dos personagens, 

o anti-herói, a mulher manipuladora e assassina, o tema da violência, a complexidade contraditória 

das situações que chama de ‘a incerteza dos motivos’, que cria uma atmosfera de pesadelo” (2001, 

p.14). Continuando, Mattos afirma que “todos esses componentes tendem para um mesmo resultado: 

desorientar o espectador, incutindo-lhe um sentimento de angústia ou de insegurança, tornando-o 

participante da sensação do submundo noir” (2001, p.14). Somado a isso, uma “perfeita integração 

do estilo visual intensamente romântico com as histórias de mulheres fatais e homens desesperados” 

(2001, p.14) ou, ainda, “o clima de pessimismo subjacente, que frustra qualquer tentativa de final 

feliz e impede os filmes de serem uma diversão escapista típica de Hollywood” (2001, p.16). 

A questão da desorientação é reforçada tanto pela uso da cidade como cenário, numa espécie 

de labirinto urbano (becos, escadas, túneis, locais abandonados etc), quanto do ponto de vista 

estilístico, ou seja, “um ambiente visualmente instável, no qual nenhum personagem tem uma base 

moral que lhe permita agir com segurança” (2001, p.15). E, portanto, temos aqui a influência de uma 

fotografia do expressionismo alemão não apenas no uso da iluminação de forte contraste entre preto 

e branco, luz e sombra, mas também pela deformação espacial – como, por exemplo, pode ser 

percebido no clássico do expressionismo alemão O gabinete do Dr. Caligari (Das kabinett des Doktor 

Caligari, Robert Wiene, 1920), em que o cenário é propositalmente distorcido. No caso do cinema 

noir, esta distorção é menos visível do ponto de vista de cenário, mas é perceptível no jogo de lentes, 

com uso marcante da grande angular e das distorções de perspectiva ou, como anteriormente dito, 

com uso de outros dispositivos de desorientação através de aparatos iconográficos como pessoas 

filmadas em espelhos, filmagens através de vidros, na noite, na chuva, entre outros. 
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Assim, segundo Mascarello (2006, p.181), as características supostamente definidoras do 

gênero foram depurados em um conjunto de especificidades narrativas, temáticas e estilísticas. “O 

elemento central é o tema do crime, entendido [...] como campo simbólico para a problematização do 

mal-estar americano do pós-guerra (resultado da crise econômica e da inevitável necessidade de 

reordenamento social ao fim do esforço militar” (2006, p.181). Portanto, o noir prestou-se “à 

denúncia da corrupção dos valores éticos cimentadores do corpo social, bem como da brutalidade e 

hipocrisia das relações entre indivíduos, classes e instituições (2006, p.181, grifo do autor). 

Metaforicamente, o crime noir seria do destino de uma individualidade 

psíquica e socialmente desajustada, e, ao mesmo tempo, representaria a 

própria rede de poder ocasionadora de tal desestruturação. A caracterização 

eticamente ambivalente da quase totalidade dos personagens noir, o tom 

pessimista e fatalista, e a atmosfera cruel, paranóica e claustrofóbica dos 

filmes, seriam todos manifestação desse esquema metafórico de 

representação do crime como espaço simbólico para a problematização do 

pós-guerra (2006, p.181). 

 

Dessa forma, supondo o mundo do crime como metáfora da sociedade, o romance noir vai 

denunciar a falência das instituições burguesas – em contraposição ao romance policial clássico, 

normalmente delimitado dentro de um ambiente de certa forma asséptico e hermeticamente fechado 

(a mansão, a casa de campo, o clube, o trem, o navio, o hotel etc), com uma dicotomia muito clara 

entre o bem e o mal. No caso de A dama do Cine Shangai, este clima de paranoia, pessimismo, 

desestruturação, perturbação, desorientação, angústia, pesadelo, insegurança, hipocrisia, corrupção, 

brutalidade, claustrofobia e outros é não o mal-estar do pós-guerra (como no caso estadunidense), 

mas a ressaca do pós-ditadura. 

Ao final de A dama do Cine Shangai, passamos por todos (ou a maioria dos) clichês do noir 

e, como comum no gênero, o final é dúbio, inconstante, sem a reparação da ordem comum ao romance 

policial clássico, por exemplo. Aqui, algumas pontas ainda estão soltas, algumas verdades ainda estão 

ocultadas e há um tanto bom de confusão, perturbação, incerteza. No noir, não há espaço para um 

final conclusivo, definitivo e tranquilizador, com restauração da ordem – como pode ser visto, por 

exemplo, no caso do romance policial clássico, no típico capítulo final em que há um relato em que 

o detetive coloca todas as peças do quebra-cabeça em seu devido lugar. Em um final propositalmente 

dúbio e clichê, não sabemos se há de fato um happy end e, ainda que exista o final feliz, ele pode (e 

provavelmente será) provisório. Não há nada de definitivo no noir, fora o caos do mundo e a 

instabilidade (física, psicológica, ética, moral, mental...) dos personagens. 



 

23 

 

 

   

Além disso, após a sequência dos créditos principais ao final, há uma volta ao filme, numa 

nova camada de metalinguagem que, novamente, trabalha com uma segunda camada de final dúbio 

(e também clichês). Lucas é mostrado saindo do cinema, acendendo um cigarro e caminhando pela 

rua (acima dele, o letreiro anuncia A hora mágica, filme posterior de Guilherme de Almeida Prado). 

A cena seria, portanto, a prova de que Lucas apenas assistiu A dama do Cine Shangai colocando-se 

no papel de protagonista e fantasiando-se nesta situação com a femme fatale e que todo o filme seria, 

na verdade, fruto da imaginação de Lucas, num momento escapista de diversão? Ou a cena seria 

apenas uma organização não cronológica da história, finalizando-a onde tudo começara? Mas o fato 

de Lucas estar agora fumando com aparente destreza não seria a prova de que na verdade aquela é 

uma cena posterior e que de fato tudo aquilo que acabamos de assistir ocorrera? Não importa, pois, 

se tudo em A dama do Cine Shangai é propositalmente metalinguagem e propositalmente clichê – e 

assistir ao filme é aceitar este pacto. 

 

 

Frame de A dama do Cine Shangai (Guilherme de Almeida Prado, 1987). 

Afinal de contas, em A dama do Cine Shangai, como filme neo-noir e, mais do que isso, um 

noir brasileiro de proposta pós-moderna, mais do que reforçar o estado social de confusão e 

perturbação, Guilherme de Almeida Prado busca confundir a própria noção de gênero. Entre o 

pastiche e a paródia, o cineasta “brinca” com a ideia de filme e questiona o cinema dentro de seu 

próprio filme. No entanto, diferente do cinema moderno a partir de meados do século XX, que 

buscava fazer isso pelo rompimento com a linguagem clássica, o autor o faz em sentindo inverso, ou 
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seja, dentro da própria linguagem clássica, dentro da própria ideia de indústria cinematográfica, de 

cultura pop e, ainda, numa relação diferente com a ideia de mercado, de público. Portanto, mais do 

que a instabilidade e o mal-estar do pós-ditadura, temos nesta obra a conjunção de diversas crises do 

final do século XX (o século do cinema) na produção cinematográfica brasileira: o “fim” do ciclo do 

cinema moderno brasileiro que vai dos anos 1950 aos anos 1980 (passando especialmente pelo 

Cinema Novo e o Cinema Marginal), mais uma crise nas tentativas de produções cinematográficas 

dentro de um modelo industrial que pode ser visto especialmente na decadência dos cinemas de rua, 

das lógicas industriais ou de estúdio como modelo de produção, o fim da Boca do Lixo (muito caro 

à Prado, pessoalmente) e, finalmente, a crise da Embrafilme – promovendo uma estagnação quase 

que total de filmes longas-metragens no Brasil que só tomaria novo fôlego a partir da Retomada, em 

meados doa anos 1990. 
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A FOTOGRAFIA ENTRE O MONUMENTO E O DOCUMENTO: 

PROPOSIÇÕES SOBRE A INTERPRETAÇÃO DA HISTÓRIA 

VISUAL DE GOIÂNIA POR MEIO DOS RETRATOS DE HÉLIO DE 

OLIVEIRA (1950 - 1960) 

 

Adriano Carlos de Almeida5 
 

 
RESUMO: A fotografia é uma fonte histórica que demanda por parte do historiador uma crítica 
ancorada na observação desses registros visuais como sendo imagem/monumento e 
imagem/documento. Nesse caminho, o presente artigo tem como objetivo analisar os códigos de 
mensagens contidos nas fotografias de Hélio de Oliveira, especificamente as fotografias da Estação 
Ferroviária de Goiânia e do Cine Teatro Goiânia, e interpretar como essas imagens afirmam a 
identidade moderna de Goiânia entre os anos de 1950 e 1960. A fotografia considerada como o 
testemunho visível de um recorte feito no passado apresenta sistematicamente as opções e convenções 
culturais historicamente observadas pelo fotógrafo, e consequentemente, atribui um jogo de ações 
convencionalizadas que, são dotadas de sentidos a serem desvendadas na observação dos elementos 
que estão implícitos nas imagens.      

 
 

Introdução 

 

 A relação entre fotografia e história determinou a abertura de novas possibilidades de análise 

do passado inseridas no campo da Nova História Cultural. Essa renovada consciência historiográfica 

rompeu barreiras e superou obstáculos fazendo a integração da fotografia no universo das fontes e 

documentos para estudo do passado. Assim, a imagem fotográfica e a história ligam-se no 

direcionamento do estatuto técnico da fotografia e seus sentidos de autenticidade e prova, que são 

transformados em objetos visíveis do passado. 

 Nesse caminho há que se observar consideravelmente o aspecto legado pela imagem 

fotográfica. Inicialmente, as imagens diante de sua evidência histórica são constituídas por aquisições 

de sentido, carregando mensagens implícitas no objeto iconográfico. Dessa maneira, a fotografia pode 

ser um vestígio ou documento para a construção de uma história; ou símbolo e/ou monumento para a 

representação do passado. 

 A identificação das imagens fotográficas como registro histórico, integra o valor documental, 

e aponta para os questionamentos dos usos e funções das evidências iconográficas, presentes no 

interior das sociedades que a produziram. Por essa razão, para qual finalidade esses vestígios 

fotográficos foram produzidos? Qual era o vínculo entre emissor das imagens e o objeto retratado? 

                                                           
5 Mestrando no Programa de Pós-graduação em História pela Faculdade de História - Universidade Federal de Goiás, sob 

orientação da Prof. Dra. Sônia Maria de Magalhães com auxilio de bolsa CAPES. 
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Na busca pelo sentido da evidência inscrita na imagem fotográfica, averigua-se sobre a sociedade que 

a gerou, e ao mesmo tempo atribui-se valor de conhecimento a essa evidência imagética do passado. 

 Por esse caminho utilizaremos a fotografia pela perspectiva analítica de Mauad e Lopes 

(2012), que identifica o conceito de documento/monumento de Jacques Le Goff, e passa a observar 

a fotografia da seguinte maneira:  

 

É importante considerar a fotografia simultaneamente como imagem/documento e como 

imagem/monumento. No primeiro caso, considera-se a fotografia a marca de uma 

materialidade do passado, que nos informa sobre determinados aspectos desse passado, como 

condições de vida, moda, infraestrutura urbana ou rural, condições de trabalho e etc. No 

segundo caso, a fotografia é um símbolo, aquilo que, no passado, a sociedade estabeleceu 

como única imagem a ser perenizada para o futuro. Como monumento e documento, a 

fotografia informa e também conforma visões de mundo. (MAUAD e LOPES, 2012, p. 264) 

  

 

 Exatamente nesse viés proposto por Mauad e Lopes que se encontram as fotografias de 

Goiânia no período entre os anos de 1950 e 1960. A capital goiana, durante seu período de 

crescimento, passou a se configurar abrigando símbolos quanto à ordem de sua caracterização. Dessa 

maneira, vários elementos foram imortalizados como ícones identificadores da época de seu 

crescimento e que ainda continuam projetando sua identidade como capital moderna. Nessa análise, 

a dimensão da visão de Hélio de Oliveira sobre os monumentos implicará uma interpretação sobre a 

busca dos significados dessas imagens fotográficas6. No mesmo passo, observaremos o valor no qual 

as fotografias obtiveram como fontes documentais.  

 

Monumentalidade, Poder e Modernidade 

 

 O estilo arquitetônico art déco apresenta algumas características singulares que notifica a 

excelência e o poder dos monumentos. Assim, entre essas estruturas destacam a unidade compositiva 

e a noção de um contínuo edificado que acompanham os prédios e notabilizam a expressão de poder 

conferida à art déco entre as décadas de 1930 e 1940 e também, já com menos intensidade, no início 

dos anos 50.  

 Segundo Unes (2008), a estrutura clássica do estilo déco é percebida pela sua composição 

tripartida verticalizada, sendo o monumento em sua máxima constituído por uma base, corpo e 

coroamento. As fachadas são apresentadas por uma configuração de formas arredondadas, nas quais 

                                                           
6 Hélio de Oliveira é considerado como um dos pioneiros da fotografia em Goiânia. Iniciou seus trabalhos como fotógrafo 

profissional na década de 1950 quando se tornou o primeiro repórter fotográfico de Goiás contratado para trabalhar no 

Jornal O popular. Atuou por quase uma década na empresa dos irmãos Câmara, e na década de 1960, começou atuar 

como fotógrafo do Estado de Goiás onde fez carreira e veio se aposentar no ano de 2002.  
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se evidencia o predomínio dos cheios sobre os vazios e também o escalonamento do jogo de volumes 

apresentando a dimensão que marca a ostentação dos prédios.  

 Nessa tendência, Correia (2008) explica que o conjunto das molduras dos monumentos tende 

a elevar a expressão arquitetônica, que é composta e posicionada pela composição tripartida (base, 

corpo e coroamento), simetria axial e frontalidade. Marcado por uma sintonia identificada pela 

abstração e simplificação, nota-se que em muitas construções em estilo déco existe ausência de 

ornamentação figurativa, que reintera uma espacialidade mais dinâmica e complexa. 

 Os edifícios construídos no estilo déco destacam-se pelo uso frequente de volumes “puros” 

que sintetizam a indicação de uma espécie de racionalidade construtiva, que é associada ao emprego 

de novas tecnologias, como por exemplo, o concreto armado. Observando o caso específico de 

Goiânia, Arrais (2012), identifica que os parcos recursos do Estado condicionaram a uma junção de 

interesses: integrar a nova capital a estrutura moderna e adequar os custos de construção dos 

monumentos ao orçamento obtido pelo Estado. Dessa maneira afirma o autor:  

 

O processo de escolha e transferência da capital goiana caracterirou-se por sua parcimônia e 

simplicidade. Isso não quer dizer, necessariamente, desleixo ou despreocupação com o 

empreendimento a ser realizado; indica, sim, o respeito às condições estruturais pelas quais 

passava o estado de Goiás, que possuía recursos limitados. (ARRAIS, 2012, p. 179)  

 

 Em face desse contexto, Unes (2008) observa que os edifícios agremiam basicamente quatro 

formas impares em sua representação: simplificação formal das linhas gerais, o volume que compete 

grandiosidade de forma horizontal com um eixo verticalizado, acompanhado de coroamento em 

formas de escalonamento de volumes, a fachada que evidencia o nome dos edifícios com caracteres 

tipográficos e, por fim, as cores, que no caso específico de Goiânia, se observou o uso contrastante 

para destacar os detalhes.  

 Desse modo, Coelho (1997) identificou que os edifícios que foram construídos em fins da 

década de 1940 e início de 1950 acabaram passando por procedimentos de depuração, que 

identificaram nos elementos decorativos, relevos e escalonamentos volumétricos um maior toque de 

elegância e requinte aos monumentos. Sobre essa perspectiva o autor enfatiza:  

 

Marcados por uma horizontalidade perfeitamente integrada à paisagem e à topografia da 

região, possuem esses edifícios uma simetria perfeita, em que aparece geralmente um 

elemento vertical, central, insinuando-se como fiel de equilíbrio. Esse elemento, longe de ser 

uma característica local, é praticamente algo que poderia ser interpretado como marca 

registrada desse momento da arquitetura em nível internacional. Torna-se um elemento de 

referência tradicional da simetria e da monumentalidade, impondo a presença do poder agora 

em Goiás de igual para igual com o resto do mundo, substituindo o robusto e pesado edifício 

colonial português. (COELHO, 1997, p. 53)    
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 Os elementos estéticos dos monumentos em Goiânia chamam a atenção do fotógrafo que, por 

meio dos seus registros, apreende e contribui para perenizar aquele instante de grandeza, poder e 

beleza. Nessas manifestações do estilo art déco, a Estação Ferroviária e o Cine Teatro Goiânia, podem 

ser analisados uma vez que, representam uma conjuntura moderna, e cativa o registro e a visão de 

Hélio de Oliveira sobre sua forma proeminente, seduzindo o fotógrafo a capturar e materializar os 

edifícios em suas fotografias. 

 

Estação Ferroviária e o Cine Teatro Goiânia: representações de imagem/monumento e 

imagem/documento 

 

 Marcados pela expressão de poder dos monumentos e também por sua pujança estética, os 

símbolos oficiais de modernidade perpassaram a composição das imagens fotográficas de Hélio de 

Oliveira. Por diversas vezes, o fotógrafo retratou vários edifícios da capital, que se destacaram pela 

representatividade no período e também pela beleza de suas estruturas. Entre essas fotografias 

observamos a Estação Ferroviária e o Cine Teatro Goiânia, que constituíram a representação de 

grandiosidade dos edifícios marcantes pelo estilo em art déco. 

 Na cidade, que tem seu crescimento norteado pela dimensão do moderno, o edifício da Estação 

Ferroviária é apresentado como um verdadeiro cartão postal. Construído em frente à parte norte da 

Avenida Goiás, o edifício em estilo déco ganha complemento e união com os valores e símbolos da 

avenida, que dentro de uma observação integrada liga o centro de poder - Palácio das Esmeraldas à 

Estação Ferroviária.  
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Figura 01. Estação Ferroviária – 1955.  

Autor: Hélio de Oliveira. Fonte: OLIVEIRA, 2008, p. 65.  

 Tomemos como análise iconográfica um aspecto relevante. Observando o sujeito que olha e 

a imagem que elabora, nota-se que existe um processo de investimento de sentido. Dessa forma, os 

monumentos retratados foram resultados de uma possibilidade de escolhas entre várias possíveis pelo 

fotógrafo. Por que fotografar exatamente aquele monumento e naquele ângulo? Qual foi o contexto 

vivido no momento de eternizar a imagem?  

 Partindo das observações de Mauad (1996) a abordagem do documento histórico fotográfico 

pode ser realizada pela identificação por meio duas vertentes. O plano de conteúdo, que possibilita 

enxergar a relação dos elementos da fotografia com o contexto no qual se insere (corte temático e 

temporal); e também o plano de expressão, no qual, apresenta possibilidades para a compreensão das 

ações técnicas e estéticas envolvendo um aprendizado historicamente determinado e repleto de 

sentido social.    

 Dessa maneira, o retrato realizado pelo então repórter fotográfico do Jornal O popular, não 

apenas identifica a tomada geral do lugar, mas tornou visível a destacada projeção arquitetônica 

moderna em art déco, por meio do enquadramento fotográfico em sentido horizontal e direcionada 

pelo lado direito dando referencialidade determinante a Estação/monumento.  

 Além disso, Hélio de Oliveira, retrata a materialização da continuidade do crescimento na 

região central de Goiânia, apresentando a recente monumentalidade inaugurada na metade da década 
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de 1950. Solitária pelo recorte fotográfico, A Estação Ferroviária, nesse período, ambientaliza o 

moderno, e no mesmo passo enche os olhos da população goianiense por meio da referência visual 

projetada pelo fotógrafo. Desse modo, era mais uma imagem/monumento que constrói o discurso 

visual da etapa de modernização que, projetou a ênfase de modernidade da capital. 

 A construção estética dessa fotografia, onde se tem um forte apelo às referencias do estilo 

arquitetônico art déco, tem uma finalidade: representar Goiânia no seu melhor aspecto de 

crescimento. Contudo, cabe ressaltar que, em 1955, Goiânia ainda apresentava sérios problemas em 

diversos aspectos estruturais da cidade.  

 Podemos observar com maior atenção o quanto Goiânia, mesmo recebendo o status de capital 

moderna, ainda sofria na década de 1950 com a falta de elementos estruturais fundamentais que eram 

presentes nos grandes centros metropolitanos do Brasil. Exemplo disso, Arrais et al (2016) apresenta 

as dificuldades enfrentadas no setor de energia elétrica da capital durante suas primeiras décadas de 

existência:  

 

No início da construção, a partir de 1936, o abastecimento de energia elétrica da cidade era 

feito de forma precária pela Usina do Jaó, no Rio Meia Ponte. Mas em 1945, uma enchente 

no rio rompeu a barragem e a cidade ficou às escuras. Por dois anos, a energia elétrica foi 

obtida, precariamente, através de um gerador de um submarino, até que se reconstruísse a 

usina – nesse período o abastecimento era apenas interno, não existia iluminação pública (...) 

em 1955, a Usina do Rochedo foi inaugurada, garantindo certa estabilidade no abastecimento 

de energia. Somente no final da década de 1950, com a inauguração da primeira etapa da 

Usina de Cachoeira Dourada, o sistema se estabilizou em Goiânia. (ARRAIS et al, 2016, 

p.126)       

  

 Nesse contexto, a fotografia da Estação ferroviária de Goiânia é apresentada pelo repórter 

fotográfico, na construção visual de uma parte da cidade em progresso e, por seguinte, escamoteia, 

no período, esses aspectos de dificuldade que eram enfrentados pelos habitantes da capital. Dessa 

maneira, a imagem/monumento proporciona a visão determinista e ideológica de Goiânia, e, reafirma 

instantaneamente, na imagem/documento, a sua projeção como capital frutificada pela modernidade.     

 Por sua vez, o Cine Teatro Goiânia possui uma dimensão fotográfica angular na representação 

das imagens conferidas por Hélio de Oliveira. Vários elementos podem ser atribuídos quanto à 

atenção que o edifício despertou no fotógrafo. Diferentemente da Estação ferroviária, o Cine Teatro 

Goiânia teve sua inauguração no dia 5 de julho de 1942, data do batismo cultural da nova capital, 

elevando a representatividade do elemento de modernidade conferido à cidade. O edifício monumento 

acrescenta mais uma estetização moderna à capital e potencializa seu espaço nas lentes do fotógrafo 

em seu registro do crescimento de Goiânia.  

 A força do monumento recebe por meio da fotografia uma mensagem suplementar. A 

exaltação do poder, simbolicamente, resulta em um “sentido segundo, cujo significante é um certo 



 

31 

 

 

   

‘tratamento’ da imagem sob a ação de seu criador e cujo significado – estético ou ideológico – remete 

a uma certa ‘cultura’ da sociedade que recebe a imagem.” (BARTHES, 1990, p. 13). 

 A cultura que fica evidenciada está relacionada ao sentido que a imagem do Cine Teatro 

Goiânia disponibiliza ao leitor. Sob um ângulo privilegiado, a imponência do edifício, construído no 

início da década de 1940, vincula-se à ideia de modernidade e de crescimento do período. A leitura 

possibilita uma mensagem conotativa, ou seja, a maneira como a sociedade pensa e observa a 

fotografia. Esse tipo de mensagem, por comportar expressão e um plano de conteúdo, deve ser 

interpretada, passando por uma considerável decifração.  

 O Cine Teatro Goiânia como elemento central da fotografia, juntamente com os automóveis 

que circulavam na Avenida Tocantins e, primordialmente, um considerável número de pessoas que 

caminhavam próximas ao edifício, são expressões fotográficas que marcam e indiciam a modernidade 

conferida no período. Ainda como resultante de uma visualização mais atenta, o fotógrafo com sua 

intencionalidade busca, dentro da mesma imagem, ressaltar outro edifício, a Igreja Ateneu Dom 

Bosco, que também contempla os traços modernos do Cine Teatro Goiânia e aparece ao fundo da 

fotografia como elemento integrante da paisagem pensada e representada pelo fotógrafo.  

 O enquadramento da fotografia é elemento indispensável para a percepção da idealização da 

imagem obtida pelo olhar do fotógrafo. Diferentemente do pintor, que inicia suas obras pelo centro 

da tela, o fotógrafo visualiza o que deseja recortar e organiza sua visão atento às extremidades, 

selecionando a captura da imagem que integra os elementos simbólicos dotados de codificação.  
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Figura 04: Teatro Goiânia – 1952.  
Autor: Hélio de Oliveira. Fonte: OLIVEIRA, 2008, p. 101. 

  

 A visualização sobre a imagem requer alguns esclarecimentos, pois “toda imagem é 

polissêmica e pressupõe, subjacente a seus significantes, uma ‘cadeia flutuante’ de significados, 

podendo o leitor escolher alguns e ignorar outros.” (BARTHES, 1990, p.32) Assim, necessariamente, 

deve-se explorar uma estrutura informacional global das imagens e condicioná-las à interpretação. 

Buscar a identificação estrutural da imagem em sua totalidade contribui decisivamente na obtenção 

dos significados que estão presentes nos elementos iconográficos.  

 Por esse caminho, a fotografia representando o Cine Teatro Goiânia pode assumir, em uma 

análise mais aprofundada, uma variação de sentido em sua expressão inicial. Se a 

imagem/monumento sintoniza a correspondência de Goiânia a seu edifício arquitetônico composto 

pelo poder de sua estrutura, por outro lado, a imagem/documento informa além da mensagem 

explicita da fotografia.  

 Dentro desse jogo interpretativo cumpre agora desvendar, através do assunto registrado no 

documento visual, a situação que envolveu o referente que o originou no contexto da vida passada. 

Nesse caso, proponho seguir a metodologia de Kossoy (2000), em decifrar a realidade interior da 

representação fotográfica, sua face invisível, seu significado, sua realidade do assunto em si na 

dimensão da vida passada. Sobre essa abordagem iconológica o autor explica: 
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É o momento de lembrarmos que o documento fotográfico é uma representação a partir do 

real, uma representação onde se tem registrado um aspecto selecionado daquele real, 

organizado cultural, técnica e esteticamente, portanto ideologicamente. O chamado 

testemunho fotográfico, embora registre em seu conteúdo uma dada situação do real – o 

referente – sempre se constitui numa elaboração, no resultado final de um processo criativo, 

de um modo de ver e compreender especial, de uma visão de mundo particular do fotógrafo; 

é ele que, na sua mediação, cria/constrói a representação. (KOSSOY, 2000, p.59) 

 Através dessa perspectiva, observamos que na fotografia do Cine Teatro Goiânia, há uma 

referência que contribui decisivamente para identificarmos a realidade interior da 

imagem/documento. A faixa anexada entre os postes de energia elétrica da Avenida Tocantins traz a 

seguinte mensagem: “Hosanas a Nossa Senhora de Fátima”. Nesse período, Goiânia recebeu a 

imagem peregrina da Santa vinda de Portugal, e a Igreja do Ateneu Dom Bosco celebrou missa com 

a presença da imagem de Fátima.  

 Dessa maneira, Hélio de Oliveira, acompanhou prontamente a procissão em Goiânia. Após a 

missa na igreja, o fotógrafo, identifica no fundo do Cine Teatro Goiânia, a movimentação das pessoas 

que, em grupos, estão saindo da celebração, e seguem em direção a Avenida Tocantins. Senhoras com 

seus longos vestidos e os homens utilizando trajes sociais estão emblematizando o evento que é 

coberto pelo repórter fotográfico.   

 A visualidade sobre o corpo da imagem fotográfica sofre interpretação de toda ordem. A 

fotografia do Cine Teatro Goiânia, em sua dimensão exterior, atualmente, pode servir para apresentar 

a jovem Goiânia em crescimento e progresso, com sua população transitando pelas largas avenidas 

ornamentas ao lado dos edifícios monumentos que contemplavam a paisagem da capital moderna.  

 Por outro lado, a interpretação iconológica trouxe a dimensão pontual, na qual a representação 

visual foi intencionalmente construída pela visão do fotógrafo. Dessa maneira, podemos visualizar a 

fotografia do Cine Teatro Goiânia pela sua configuração ideológica original, mostrando o lado 

religioso da população goianiense onde a imagem/monumento é observada como pano de fundo no 

momento de atribuir a mensagem interna da fotografia.        

 Assim, a consideração sobre o significado das fotografias devem necessariamente respeitar a 

estreita relação existente entre o fotógrafo e o conteúdo da fotografia. As posições de interpretação 

das imagens de Goiânia na década de 1950, somente serão esclarecidas se entendermos que a 

fotografia por mais que apresente o elemento visual do período, deve ser entendida como um objeto 

subjetivo que foi criado pelas ideias direcionadas do fotógrafo.  

 Na relação entre história e fotografia os momentos fotografados são definidos e redefinidos 

por diversos instantes, pois a fotografia é produto de práticas e experiências históricas de mediação 

cultural. Dessa maneira, a condição do fotógrafo como filtro cultural, lega às imagens fotográficas a 

composição ideológica de suas experiências, representando-as nos produtos de seus trabalhos. E 
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nisso, constitui a fotografia como experiência histórica, que integra a abordagem das imagens 

históricas como documento e monumento.  

 

Conclusão 

 

 A fotografia definida no seu papel de documento histórico carrega em seu conteúdo, uma série 

de mensagens e significados que necessariamente devem passar por uma análise criteriosa, 

envolvendo componentes fundamentais para a decifração desses códigos culturais investidos dentro 

da representação fotográfica. Dessa maneira, identificar as práticas sociais de produção e consumo 

das imagens, os sujeitos envolvidos e o público de recepção, integra a observação do elemento 

discursivo provocado pela fotografia.  

 Dessa maneira, o estudo das fotografias de Hélio de Oliveira, que retratou Goiânia na década 

de 1950, deve ser ancorado na análise iconográfica e iconológica. A partir desse ponto, se observa 

que as posições ocultas dos significados das imagens aparecem como elementos identificadores dos 

conteúdos integrantes nas imagens. Nesse caminho é possível considerar três pontos: 

 Primeiro, a construção ideológica da imagem fotográfica pelo fotógrafo é percebido como 

uma modalidade do olhar. O direcionamento dado pelo agente construtor da imagem fotográfica, 

muda a maneira de entender e perceber a realidade interior do documento. Assim, o estudo da imagem 

e, impreterivelmente do próprio fotógrafo, formam as bases de explicação dos significados das 

fotografias.  

 Segundo, as fotografias representam as formas de construções de sentido no momento de sua 

materialização e, posteriormente no processo de emissão ao público. A imagem/monumento afirma 

a consolidação das ideias de progresso e modernização sobre o crescimento de Goiânia. A expressão 

fotográfica sintetiza o estilo de representação condicionada pelo fotógrafo que escolhe o que deseja 

mostrar e ocultar para a sociedade. Com isso, a imagem/documento carrega implicitamente os valores 

internos do período de recorte do tempo e espaço na realidade passada.   

 E por último, as fotografias sobre os edifícios monumentos de Goiânia na década de 1950, 

seguem a abordagem da concepção do fotógrafo. A construção da imagem introduz padrões de 

intencionalidade, observações e traços pessoais e estéticos da fotografia. Hélio de Oliveira, como 

repórter fotográfico, evidentemente agremiou todos esses fatores que transpareceram em seus 

registros. Com isso, a estética está ligada integralmente a percepção de imagem/monumento. Logo, 

com o legado do registro histórico, ocorre a transfiguração em imagem/documento, que possibilita o 

trabalho de pesquisa e interpretação visual do passado histórico de Goiânia.   
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NOVO PLANALTO – GO (DÉCADAS DE 1950 E 1960): HISTÓRIA 

E MEMÓRIA 
 

 

Adriano José Dias Rodrigues7 
 

RESUMO: A pesquisa da qual este trabalho é parte, tem como objetivo atender a demanda de 

produção de dissertação, do Programa de Pós-Graduação em História, da Universidade Federal de 

Goiás, em nível de Mestrado. O texto aqui exposto, é parte da dissertação de mestrado e se apresenta 

usando como metodologia a história oral. Apresentaremos o começo do povoado onde se encontra a 

cidade de Novo Planalto, uma representação mental da paisagem e da vida cotidiana do lugarejo. 

Através dos relatos de vida de antigos moradores podemos ter indícios de como se formou a 

comunidade e como foi sendo ocupado este espaço do sertão goiano.  

 

Palavras-chave: Novo Planalto. História Oral. Relatos. 

 

História Oral: Trajetória de Vida 

 

 Ao lidarmos com a história de vida, estamos exercitando sobretudo nossa experiência 

acadêmica, pois tal recurso metodológico nos tira da habitual teorização e nos leva à realização do 

plano prático. Neste método de pesquisa, o narrador de si assume um papel influente na 

“escriturística” em relação ao “homem ordinário”, “herói comum” (CERTEAU: 1994, p. 61), ou seja, 

sobre si.  

 

As histórias de vida são fontes primorosas na reconstituição de ambientes, 

mentalidades da época, modos de vida e costumes de diferentes naturezas. Enfim, 

podem captar com detalhamento o que pode ser denominado como “substrato de um 

tempo” (DELAGADO: 2010, p. 22). 

 

 A história oral tem se tornado uma metodologia de pesquisa bastante difundida nos últimos 

anos, sua popularidade consiste fundamentalmente na escrita através da oralidade, no valor que 

Certeau (1995) vai dar à palavra falada e a contraposição entre voz e escrita. Ente os pesquisadores 

brasileiros, há uma tendência por uma “recusa da historiografia nacional, que valoriza mais os temas 

do que os papeis individuais, como polarização da influência francesa, que sempre enfatizou os 

processos de longa duração em nossa academia” (MEIHY: 2005, p. 147). 

                                                           
7  Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás. Bolsista FAPEG. Sob 
orientação do Prof. Dr. Marcos Antônio de Menezes. E-mail: adrianohank@hotmail.com  
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É possível perceber, além disso, a recusa da fala, da limitação da fala no lugar institucional. 

Daí a necessidade de certa elucubração desta controversa metodológica de pesquisa historiográfica, 

pois consideramos que onde há ação humana, a imparcialidade torna-se um objetivo inatingível, 

abstrato: 

 

A construção de representações sobre passado, que é imutável, mas que pode ser 

ressignificado – é uma articulação, quase sempre marcada por disputas e por tensões, 

pois a memória e o conhecimento histórico podem servir a diferentes senhores. Em 

outras palavras, não há neutralidade em qualquer forma de abordagem do passado. 

Cada um escolhe seu passado e essa escolha nunca é inocente (CHESNEAUX: 1995, 

p. 24 apud DELGADO: 2010, p. 56).  

  

 Albuquerque Júnior (2007) diz que o sujeito não pertence apenas a um lugar específico, 

reservado; o sujeito é composto pela eventualidade, de uma fluidez, diretamente composta por ações 

ou absorções sociais. Todo indivíduo se produz e se desfaz de modo inacabável. Astutamente este 

sujeito se ordena jogando cotidianamente com a profusão de normas socioculturais que a sociedade 

lhe oferece.   

 Para o esforço da compreensão deste “lugar-sujeito”, e ao dar voz à essa “linguagem 

ordinária” (CERTEAU: 1994, p. 61), a história de vida é um recurso de análise que vem sendo 

utilizado, já que origina uma fonte. Através das recordações sobre a vida, pode-se realizar uma 

diversidade de aplicabilidades, neste caso uma investigação da experiência individual (religiosa) com 

um olhar para a vida em comunidade, pois a vida de cada pessoa “é o murmúrio das sociedades” 

(CERTEAU: 1994, p. 62). O depoimento, a representação pessoal se faz em conexão com outras 

referências grupais, trazendo à tona eventos e determinadas épocas que estão ligadas à sucessão de 

acontecimentos presente no íntimo, na memória do informante. Ao interpretar sua própria identidade, 

o colaborador notabiliza seu eu como protagonista da vida comunitária: “O esforço de mostrar a 

própria vida como um tipo de heroísmo cotidiano leva as pessoas a se autoprojetarem como síntese 

da vida coletiva” (MEIHY: 2005, p. 143).    

 O depoimento pessoal é capaz de revelar alguns componentes das perspectivas sociais 

espontâneas de determinado grupo, todavia conservar-se composto pela visão de mundo própria, isto 

é, numa integração dinâmica entre o pessoal e o coletivo. Na busca dos aspectos pessoais como 

essência da vida subjetiva, é possível afirmar que: “Há muito tempo as histórias de vida têm chamado 

a atenção de pessoas preocupadas em entender a sociedade em seus aspectos íntimos e pessoais” 

(MEIHY: 2005, p. 147). Não se trata de pretender estabelecer o que é exatidão ou invenção, fato ou 

ficção, mas, acima de tudo, há que presumir as lembranças como uma interpretação particular dos 

acontecidos, das operações habituais das gentes, como reminiscências significativas que harmonizam 
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associações singulares às narrativas, pois: “Não se busca a verdade e sim a versão sobre a moral 

existencial” (MEIHY: 2005, p. 148). 

 Quando se trabalha a categoria trajetória de vida, o que se pretende basicamente é o ponto de 

vista, mas este não significa desprovido de valores compartilhados pelo grupo. Destarte, a narrativa 

torna-se correlação importante de todo um contexto; e nesta versão faz-se conveniente uma 

abordagem no sentido de expor as circunstâncias sociais e culturais de um dado grupo e como o 

protagonista de sua história se insere nestas relações. Esta biografia pode ser produzida por estágios 

de relatos de temporalidade escolhidos pelo colaborador em que este se coloca no cerne dos eventos. 

Neste caso, torna-se importante que o pesquisador norteie a tessitura do enredo para uma cronologia 

das situações expostas e também para que a temática pesquisada seja notória. 

 

A história de vida é o retrato oficial do depoente. Nesse sentido, a “verdade” está na 

versão oferecida pelo narrador, que é soberano para revelar ou ocultar casos, 

situações e pessoas. No encaminhamento mais comum adotado para a história oral 

de vida, a periodização da existência do entrevistado é um recurso importante, pois 

organiza a narrativa com base em fatos que serão considerados em contextos 

vivenciais subjetivos. A personalização do enquadramento da narrativa deve 

valorizar os vetores que indicam a história do indivíduo como centro das atenções 

(MEIHY: 2005, p. 149). 

 

 Entre os oralistas é comum valer-se das trajetórias de vida para examinar determinados 

eventos controversos de uma questão, isso porque este recurso interpretativo pode estimular o exame 

do assunto e, através da fala de outrem, constituir uma síntese da convivência social em determinado 

“espaço vivido/ rememorado” (CALDAS: 1999, p. 94). Nesta peculiaridade é possível relacionar 

abrangências comunitárias latentes que deixam marcas na individualidade do sujeito. Neste aspecto, 

o pesquisador deve conhecer a paisagem geral para aproximar-se de um olhar particular, promovendo 

o que é próprio de uma pessoa à uma situação coletiva; seria o que Carr (1982) dizia sobre a 

importância de conhecer a floresta para examinar detalhadamente a árvore. Segundo este mesmo 

autor:  

 

A sociedade e os indivíduos são inseparáveis; eles são necessários e se 

complementam um ao outro e não opostos. Nenhum homem é uma ilha em sua 

totalidade, cada homem é um pedaço do continente, uma parte do principal (CARR: 

1982, p. 56).  

 

 As histórias particulares nos auxiliam a elaborar comparações e estabelecer afinidades entre 

o sujeito do diálogo e seu ambiente. Através da entrevista, da palavra falada pessoal, é possível ao 

historiador coletar vestígios, fabricar e demonstrar os sentidos de um dado corpo social. Pois, nosso 

ofício se faz através destas parcelas de recordações permanentes na vida das pessoas; nosso trabalho 
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é reunir e sintetizar essas lembranças – muitas vezes esquecidas, por vezes não ditas – em narrativa 

escrita. Como dizia Borges: “Minha memória é um amontoado de restos” e são estes resíduos nossa 

fonte documental na montagem de uma rede de experiências e relacionamentos, dado que “o 

historiador não está realmente interessado no singular, mas no que é geral dentro do singular” (CARR, 

ibid.).  

 Empreender uma pesquisa com uma história de vida é significante para ampliar nossas 

possibilidades de reflexão ou enriquecer nossa proposição teórica. Em razão disso, quando se decide 

por essa via, é importante estabelecer o que se deseja, evidenciando as formas de representações que 

se pretende, neste caso específico, percorrer as práticas cotidianas de uma população. Tal recurso nos 

permite compreender, por exemplo, “movimentos culturais, cotidiano de vida em determinada 

cidade” (DELGADO: 2010, p. 23).         

 Quando nos propomos textualizar a história, a vivência de alguém, isso significa que o roteiro 

tem suas características próprias, diferenciando-as dos postulados da história oficial. O que é 

relevante não é a reprodução de fatos, mas passar a conhecer o trajeto do informante, em meio a uma 

abundância de espaços e perspectivas da vida de uma pessoa; isso nos conduz, em contrapartida, a 

conhecer sua realidade, momentos vitais de sua história. A biografia deve ser relatada de forma 

cronológica, e tal construção geralmente dá destaque às próprias vivências, ocupação, interpretação 

de sua identidade pessoal e coletiva, isto é, o narrador é a personagem principal da narrativa. 

 O discurso oral das narrativas individuais é em sua essência a composição do universo vivido. 

É um enunciado autêntico que compreende os desejos, práticas e o encadeamento de referenciais do 

ambiente em que se encontra o entrevistado. Suas lembranças/vivências são como um caleidoscópio, 

apresentam variadas gradações: alvas, escurecidas, iluminadas, sombrias e também apresenta lapsos 

ou supervalorização de dados. São reminiscências pregressas que evidenciam certos acontecimentos 

e omitem (esquecem) outros.  

 

Pelo fato de permitir também a visita a outras esferas da vida, essa manifestação é 

revolucionária. Exatamente aí residem o seu maior mérito e o seu maior risco. A 

possibilidade de explorar aspectos da intimidade individual é uma alternativa que 

ganha espaço na medida em que são mais cultivados os estudos sobre a vida privada 

(MEIHY: 2005, p. 49). 

 

 A realização da entrevista torna-se convidativa à recomposição dos arranjos e sentimentos do 

passado vivido, trazendo à tona detalhes valorosos da identidade do informante. Assimila-se às 

práticas substanciais da realidade destas pessoas no tempo e no espaço praticado.  

 Os relatos que apresentam a própria biografia são movimentos meticulosos de rememoração 

de experiências longínquas alicerçadas no tempo presente, por isso não é garantia de uma precisão 
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dos fatos tais quais acontecidos. Por vezes acontece o oposto: ao reviver experiências com base no 

temperamento do presente, com uma predominância subjetiva reunida num quadro histórico próprio, 

que se diferencia das mentalidades ocorridas num passado em que se formou, tais vivências 

apresentam formas variadas, logo não devem ser julgadas como noutro tempo.  

 Mesmo imprecisa, isto é, não totalizante, a narrativa pessoal representa uma significativa 

contribuição na produção simbólica de compreensão de uma dada sociedade. São vestígios de 

expressão das práticas ordinárias, da vida das gentes que não estão nos livros de História, que pulsam 

nas situações de vida em sociedade, pois, “a vantagem da narração é que um acontecimento vivido é 

finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao passo que o acontecimento lembrado é sem 

limites, porque é apenas uma chave para tudo o que veio antes e depois” (BENJAMIN, 1993, p. 37).     

 A história de vida é nomeada como um subgênero na história oral. Quando os oralistas se 

dispõem a pesquisar assuntos de forma mais intensa ou na compreensão de pormenores do panorama 

de um agrupamento, estes procuram relatos que englobem o ciclo de vida do informante. O que se 

pretende nesta estrutura é que os diálogos possam sinalizar informações para as possibilidades 

interpretativas de suas vivências e as ligações entre a parte (individual) e o todo (coletivo).  

 Quando se sujeita um objeto de pesquisa a este campo especulativo do saber, a 

compatibilidade entre a história oral e trajetória de vida se apresenta como temática de contornos 

indefinidos, no qual as fronteiras entre um esquema e o outro não estão evidentemente manifestos, 

seja na metodologia ou nos indivíduos da investigação, todavia decorre da forma que o pesquisador 

queira empregar, seja este historiador ou especialista de outras áreas das ciências que estuda o homem 

e suas produções. Isto é, “o que estamos buscando é entender a forma de organização mental dos 

colaboradores” (MEIHY: 2005, p. 149).  

 Alberti (2004) também esclarece dizendo que a abordagem mais empregada com relação a 

temporalidade é aquela em que algumas narrativas se relacionam uma à outra, pois a história de vida 

pode evidenciar o percurso de uma biografia e, de forma variada, a história oral pode tratar de um 

tema ou evento particular. 

 Nesta lógica de procedimentos, as histórias de vida dizem respeito aos interesses em 

compreender visões/versões da biografia do indivíduo ou sentimentos deste em face de certas 

situações, as quais podem revelar o significado de suas práticas e o universo que o cerca, isto é, a 

complexidade de suas interações comunitárias. Nela, o pesquisador pode complementar seu 

conhecimento próprio através da vivência falada do colaborador. Neste contexto empírico, a trajetória 

de uma vida se traduz no detalhamento da memória íntima que evidencia as operações e a consciência 

do personagem que se realiza como ser social. Na composição destas narrativas, é possível servir-se 

de variadas matérias-primas para a elaboração da escritura dos relatos: referências bibliográficas, 
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impressos pessoais – inclusive escritos pelo próprio informante – entre outras fontes ou apenas os 

enunciados orais. Pois, como é comum neste tipo de pesquisa, não se encontram fontes documentais 

escritas. Dessa forma, o que é dito em viva voz possibilita ao pesquisador avistar as “artes de fazer” 

(Certeau, 1994), os costumes e visão de mundo que tem o enunciador informante acerca de certas 

situações como ser de identidade e como participante de dada representação temporal e cultural 

colaboram para este entendimento da realidade que o cerca. Por isso, o diálogo entre entrevistador e 

entrevistado deve ser pensado com a finalidade de conhecer a vida do colaborador, tanto como ser 

social como ser de identidade própria. Nesta interlocução entre sujeito da pesquisa e sujeito 

pesquisado, sugere-se que o narrador de sua história relate momentos sucessivos de sua vida, pois “a 

vida constitui um todo, um conjunto coerente e orientado, que pode e deve ser apreendido como 

expressão unitária de uma “intenção” subjetiva e objetiva (...)” (BOURDIEU: 1996, p.184). 

 A expressão escrita das recordações de uma vida atende a um domínio enriquecedor das 

possibilidades investigativas. As falas transcritas oferecem abundante hermenêutica reflexiva e 

visibilidade sobre grupos e pessoas que dificilmente seriam particularizadas na história tradicional ou 

“quando simplesmente não se leva em consideração experiências grupais populares” (MEIHY: 2005, 

p. 29). Do mesmo modo, de acordo com Meihy (2005), esta modalidade investigativa estabelece outra 

“maneira investigativa” dos objetos teóricos: o vivido, a imagem de si, os valores, os conflitos, modos 

de vida, memória cultural, etc. 

 Enquanto os procedimentos empregados pela história oral e a trajetória de vida se articulam 

como “história viva” (MEIHY: 2005, p. 17), o ponto principal de ambos estudos se estabelece na 

compreensão das metamorfoses sociais, apontando para a correspondência entre distintos grupos e a 

valorização própria da lógica coletiva que procura desvendar, a partir de um aspecto integralizado, 

pensar a vida social de certa comunidade num específico período histórico, levando em consideração 

seus valores e representações.  

 As fontes de informação se apoiam no conjunto de depoimentos que possibilitam o indício 

oral, geralmente de grupos anônimos que manifestam o efeito de variadas mudanças sociais e na vida 

diária. É possível inserir, deste modo, sua atuação como personagens nestas transformações. A 

história oral e, consequentemente, a história de vida são essencialmente história social. Ambas 

modalidades se complementam na produção de discursos como conhecimento histórico e não 

somente para criar uma relação ordenada da vida e da experiência de outros. Não se trata 

necessariamente de uma modalidade historiográfica para levantar informação, mas, de forma oposta, 

uma via para a realização de novos ângulos de conhecimento.  

 A história oral de vida não se dedica a respeito da vida como objeto exclusivo, mas se direciona 

nas relações entre pessoas, convivência e identidades. Tais relações são predominâncias das práticas 
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e atitudes no interior do corpo social. Esta modalidade de estudo deve fazer evidente este conjunto de 

relações que se constituem na intencionalidade dos relatos vivenciados. As descrições da própria vida 

são construções culturais e, sobretudo, fabricadas como referência inerente a um agrupamento de 

indivíduos; ou seja, suscita o conjunto de elementos como valores e hábitos.   

 Thompson (1992) faz referência a três mostras de pesquisa em história oral: a história de vida 

individual, elaborada em profundidade que pode dar a conhecer a história de vida de uma classe social 

ou de uma comunidade; as pesquisas orais de características individuais e a correlação com as 

estruturas predominantes, neste caso, a relevância de abranger as práticas que ligam a subjetividade 

à cultura; o uso da biografia narrada na compreensão de significados sociais através da história de 

vida do indivíduo. 

 Convém explicar que não se pretende reivindicar a história oral como exclusiva, exata, 

científica ou definitiva de todo o vivido em sua plenitude, de tudo que aconteceu. Na redação da fala 

dos colaboradores, o que se pretende é a utilização do colóquio como dispositivo teórico na 

compreensão de como era a vida em Novo Planalto em seu início e, especialmente, propiciar a 

reconstrução do passado sob o ângulo das lembranças pessoais dos moradores. Neste aspecto, 

segundo Meihy (2005), a memória reinterpreta e sugere uma nova versão do acontecimento; logo, 

não deve ser tida como a descrição exata historicamente do que houve.  

 Nos interessa identificar o ponto de vista dos narradores de si, a chegada e realizações naquela 

localidade, a paisagem naquela região nas décadas de 1950 e 1960 e conjunto de valores. Sobretudo, 

nos interessa das biografias o significado dado do que é apropriado reviver, como se a essência das 

interpretações de outro tempo nos dissesse sobre os arranjos do passado da história local e peculiar 

dos moradores do município. Pois, os relatos individuais não se concentram apenas na vida como 

conteúdo isolado, mas nas tramas sociais e interpessoais que cercam o protagonista. 

 

O Cenário 

 

 A Cidade de Novo Planalto localiza-se no extremo norte de Goiás, fazendo divisa com o 

Estado do Tocantins. Sua emancipação política se deu no ano de 1989, mas o antigo povoado começou 

a aglutinar os primeiros moradores em meados da década de 1950. Novo Planalto situa-se num lugar 

estratégico, devido à mudança da capital do país para o Planalto Central, fato que impulsiona o 

povoamento e, também, a procura de terras pelo interior do Estado.  

 

Foi em meados dos anos 50 que se deu a rápida valorização dessas terras, devido à 

construção da rodovia Belém-Brasília e da nova capital federal. Essa região tornou-
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se atrativa economicamente e a frente pioneira não tardou em se dirigir para lá 

(SAMPAIO, s.d. p. 22).                  

 

 A região que era conhecida por “entroncamento” recebe esta alcunha pelo fato de estar situada 

entre as cidades de Porangatu, São Miguel do Araguaia e Araguaçu (mais ao norte do Estado e hoje 

pertence ao Estado do Tocantins). O vilarejo – que até sua emancipação foi distrito de São Miguel do 

Araguaia – era passagem para o Estado de Mato Grosso. O então povoado tem seu início com a 

estalagem de uma pensão.  

 O senhor Sebastião8, considerado um dos primeiros a habitar a região onde se situa a cidade, 

esclarece sobre o pioneirismo e a escolha do nome do município:  

 

A primeira pessoa que morou aqui foi dona Virgínia. Ela foi a pioneira em Novo 

Planalto. Depois dela, veio o velho João Guariroba. A dona Virgínia como a primeira 

moradora de Novo Planalto foi progredindo. Antigamente o nome era 

Entroncamento, depois passou a se chamar Novo Planalto. Este nome foi botado pelo 

Geraldo Japonês. Ele foi a primeira pessoa que desceu aqui trabalhando com 

caminhão. Ele passava para ir para o São Miguel, porque ele tinha um armazém em 

São Miguel; passava aqui, comprava arroz. Ele era um comprador de arroz. O 

Geraldo Japonês colocou o Nome de Novo Planalto por causa de Planaltina, em 

Brasília. Então, por causa de Planaltina, ele foi quem botou o nome aqui, Novo 

Planalto. Antes disso, aqui o nome era Entroncamento da Virgínia. 

 

 Pouco tempo depois foi ganhando ares de cidade, devido ao fluxo contínuo de veículos e por 

ser região propensa à atividade agropecuária. 

 

A circunstância de ter crescido a área de “agropecuária mercantil” não significa 

predominar ali um regime de pleno emprego. É claro que, onde se expandiu em áreas 

antes ocupadas por fazendas tradicionais de criação, empregando um sistema de livre 

pastoreio em pastos brutos, a densidade da população rural aumentou, em virtude da 

abertura de novos horizontes de trabalho. Essa mudança se observou recentemente 

em lugares como na Belém-Brasília, de Porangatu (Goiás) para o Sul [...]. 

(VALVERDE; DIAS 1984, p. 238). 

 

 De fato, as políticas desenvolvimentistas de abertura da BR-153 – antiga Belém-Brasília – 

resultaram em oportunidade de muitos camponeses em possuir um pedaço de terra. A ocupação do 

território onde é a cidade de Novo Planalto foi de forma lenta, pois as condições de vida ainda eram 

limitadas por ainda ser território de planícies não cultivadas.  

                                                           
8 Sebastião José de Carvalho: considerado um dos pioneiros de Novo Planalto, era dono das terras onde é hoje o 
perímetro urbano da cidade. Concedeu a entrevista em: 9 de maio de 2017. 
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 Através de outorgas de terras devolutas, o governo goiano da época homologou terras aos 

pequenos agricultores como políticas de povoamento da região. Senhor Sebastião, um dos 

beneficiários explica: 

 

Pioneiro mesmo aqui fui eu, pois fui o primeiro a comprar terra, isso aqui tudo. No 

tempo do Mauro Borges, eu comprei esse direito aqui de um homem, um tal de 

Cazuza. Aí eu fui em Goiânia, naquela era a pior dificuldade. O Iris Rezende naquele 

tempo era prefeito em Goiânia e o Mauro Borges era o governador. Aí nós fomos 

indicados aqui, um rapaz conhecia a dona Gercina, mãe do Mauro Borges para levar 

nós lá no Mauro Borges para conversar. Aí fomos e eu requeri 105 alqueires de chão. 

Manoel Pimentel requereu 105. Mas minha terra pegava toda a extensão da cidade 

hoje, das casas populares até ao cemitério, que ficava na divisa. Tudo era meu direito. 

Mas, o Pedro Teixeira era o prefeito de Porangatu e o Zeca Mendonça era o prefeito 

de São Miguel do Araguaia. Pedro Teixeira fez o colégio onde é a prefeitura hoje. 

Aí, o Zeca Mendonça, depois que aqui passou a ser município de São Miguel, doou 

50 alqueires de chão aqui [onde é hoje o município de Novo Planalto] dentro do meu 

requerimento para fazer o patrimônio [a extensão urbana do município de Novo 

Planalto. 

 

 Na década de 1950 e decênio de 1960, a região era composta por um reduzido número de 

fazendeiros (produção agropecuária) e alguns lavradores que vieram em busca de glebas, praticando 

uma atividade extrativista ou de subsistência. O território apresentava um grande vazio demográfico 

e condições minguadas de comunicação. Continua senhor Sebastião: 

 

Naquele tempo aqui era um geralzão de nada e todo mundo andava armado, com um 

trinta e oitão na cintura, com bala, tudo campeando por aí. Quando eu vim para Novo 

Planalto, aqui não tinha nada. Fui muitas vezes a pé daqui para Porangatu, para 

comprar remédio. Fui muitas vezes, nem estrada tinha. Quando eu mudei para cá, eu 

passei um mês todo com dez animais, mudando; carregando milho, arroz, feijão... 

nessa época, aqui não tinha nada. Antes eu morava em Porangatu. Me casei lá em 

Porangatu. Só depois que o Machadinho abriu uma estrada aí. Quando nós mudamos 

para cá, não se achava nada, nada para comprar. Tinha que comprar tudo em 

Porangatu. Aqui não tinha açougue, nada, nada, e o povo era muito pouco. Algumas 

pessoas sabem que eu fui o primeiro morador de Novo Planalto. Aqui neste ponto 

[na cidade de Novo Planalto] fui eu, o primeiro morador. Este terreno que eu requeri 

na época se chamava Capim Puba. Então, aqui [em Novo Planalto], o primeiro 

morador, de tudo, fui eu. Os outros não moravam aqui, moravam mais afastado. 

Quando começou Novo Planalto, o velho João Guariroba pôs um açougue aqui. Isso 

foi de 62 para 63. 

 

 Nesta época, a pouca gente que fez morada no lugar tinha uma característica de população 

ruralizada; a pouca infraestrutura coexistia com a tradicional atividade agrícola. O processo de 

povoamento da região foi de lentidão e de adversidades no trajeto para se chegar às novas terras. O 
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casal Erasmo e Maria Dulce9, através da memória, desenham a paisagem que encontraram quando 

aqui chegaram. Diz Erasmo sobre o cenário bucólico que encontrou ao chegar nestes ermos: 

 

Nós viemos de Anicuns para cá, eu devia ter uns 6 anos de idade. Mas desde quando 

eu vim para cá em 1955, eu tenho uma lembrança de tudo daquela época, uma 

memória boa, me lembro como se fosse agora, no lugar que foi descida a nossa 

mudança em burro de carga, no meio do mato, numa restinga, entrando para o 

córrego da Caninana, esse era o nome do córrego, já entrando a mata dele no cerrado; 

eu me lembro como se fosse hoje, tinha dois pés, um pé-de-murici, outro pé-de-puçá, 

nossa mudança, então, foi descida entre esses dois paus; não tinha nem um barraco 

por aqui. Me lembro de tudo. Nós chegamos era umas cinco horas da tarde e 

dormimos foi no sereno mesmo. A nossa mudança era 13 burros de carga com as 

mudanças da minha família toda, meus pais e meus tios. As mudanças daquele tempo 

não tinham guarda-roupa, não tinha fogão a gás, não tinha móveis e essas coisas. Só 

no outro dia que foi providenciado uma barraquinha de palha para nós começarmos; 

foi aí que derrubamos a mata, queimou e fez roça e os barracos dentro da roça. Isso 

eu me lembro como se fosse hoje. Em 1955 não existia rota que passava por Novo 

Planalto, nós chegamos por outra estrada, numa fazendo para o lado de São Miguel. 

Não tinha nada aqui. Havia a pensão do Osvaldo na fazenda do Roxim, onde é hoje 

do Zé Pereira. Só depois a Virgínia veio e fez a pensão aqui em Novo Planalto. A 

dona Virgínia fez a pensão aqui porque em 1960 saiu a rodovia do entroncamento à 

São Miguel do Araguaia. Os primeiros comerciantes de Novo Planalto foi o senhor 

Osvaldo e dona Virgínia com a pensão e, logo, o Dalton com um armazém. O Dalton 

foi o primeiro comerciante de Novo Planalto. Eu comprei muito do Dalton. Só depois 

veio o Wilson, marido da dona Abigail, que foi o primeiro maior mercado que teve 

aqui na época. E depois vieram os outros como o senhor Joaquim Quixabeira. 

 

 

 O senhor Messias10 também relata o dia-a-dia do lugar. Com parcos recursos e dinâmicas 

particulares, a vida na pequena vila era de contratempos, especialmente nos períodos chuvosos. 

 

Eu vim para Novo Planalto em dezembro de 1964. Eu tinha um caminhão Chevrolet 

que trabalhava dia e noite buscando palha de coco, buscando madeira, nós todos. Era 

rezando para não chover aqui nessa rua: “Vai chover que dia, que dia vai chover?” 

Era uma dificuldade danada. Era! Aqui não tinha nada, algumas casas, alguns 

ranchinhos, uma máquina de arroz, bem simplesinha. 

 

 Em continuidade aos fragmentos de relatos sobre as circunstâncias em que se deu o início do 

povoamento, Dona Naíde11 dá atenção ao pioneirismo de dona Virgínia. A colaboradora aponta 

informações que não estão em outros tipos de fontes historiográficas. Sua fala materializa sua relação 

com o meio e com sua realidade.  

 

                                                           
9 Erasmo Rodrigues Pereira e Maria Dulce Martins Pereira (Mariquinha). Concederam entrevista em: 13 de maio de 
2017. 
10 Messias Lopes. Concedeu entrevista em 21 de março de 2017. 
11 Naíde Putêncio de Oliveira, 77 anos, pioneira em Novo Planalto. Concedeu entrevista em: 28 de maio de 2017. 
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Eu sou de 1950. Quando nós chegamos para cá, para essa região, eu estava com três 

anos de idade, quer dizer que eu cheguei nessa região de Novo Planalto em 1952. 

Quando nós chegamos de Serra de Campos, fomos morar no Morro do Estrondo. 

Logo depois, passamos a morar pertinho aqui, na beira do [Rio] Lajeado, bem 

pertinho daqui, há uns seis quilômetros. Então eu acabei de me criar aqui. Morei aqui 

toda vida. Porque quando começou o Novo Planalto, foi em 60, eu me lembro muito 

bem, porque eu estava com dez anos de idade. Eu me lembro que foi a finada dona 

Virgínia que fez a pensão, ela foi a primeira moradora, ela foi a fundadora de Novo 

Planalto. Aí depois dela veio o Sebastião Lambari, que mudou aqui para dentro do 

povoado; depois veio o velho Otaciano, o pastor Moisés Martins. O Otaciano tocava 

um botequim vendendo café, bolo, essas coisas assim para os caminhoneiros quando 

paravam aqui e tomavam aquele café e a mulher dele, a finada Rita, era lavadeira de 

roupa da velha Virgínia, que era da pensão. 

 

 Ao dar forma às relações multifacetadas como maneiras subjetivas de reviver o passado, sob 

exercícios de rememoração, Dona Odelsira12 apresenta uma versão própria sobre a escolha do nome 

da cidade. A expressão oral é sinônimo de significação, assim, como religiosa evangélica, nossa 

colaboradora coloca no centro dos eventos, protagonistas protestantes.  

 

Nós mudamos para cá, para essa região, em 1961. Nós viemos de Morro Agudo, 

Goiás. Nós sofremos muito na viagem para cá, não havia estrada. O pessoal que 

morava perto da gente na fazenda, eles iam para Porangatu na corcunda dos jegues 

e dos burros para comprar coisas em Porangatu. Onde nós morávamos antes era mais 

desenvolvido, tinha cidades perto como Rubiataba, a vinda para cá foi muito sofrida 

por causa das condições. Depois que meu sogro comprou as terras nessa região 

viemos toda a família, eu achei muito difícil. Quando viemos, ainda não tinha essa 

estrada que passa dentro da cidade de Novo Planalto, era outra estrada, e só picada. 

Ainda tivemos que dar uma volta maior, pois não podíamos passar pela estrada que 

dava para a região; no tempo que nós viemos tinha uma trincheira no rio Margoso, 

tinha uma árvore furada de bala. Matavam-se muita gente naquele lugar, tinha muita 

mulher viúva. Nem sei quem eram esse pessoal que matavam pessoas, eles achavam 

que estavam grilando terras por aqui. Quando nós chegamos em Porangatu, lá se 

chamava Descoberto, mas nós ficamos com medo e demos uma volta, passamos por 

outra estrada. Quando mudamos para cá, não tinha estrada. A dona Virgínia tinha 

uma pensãozinha que era tampada por folhas, só um pedacinho era coberto por 

aquelas telhas bem comuns e tinha uma cozinha grande onde o povo parava para aí 

porque não tinha jeito de ir, porque os caminhões sempre atolavam por aí e ficavam 

atolados. Qualquer chuvinha que dava os caminhões ficava dias aí atolados, pois não 

tinha estrada, eram só piquetes. Mas tinha essa pensão que ajudava. Ela fazia muita 

comida com panelas grandes de ferro. Ela tinha dois fogões com duas bocas cada 

um. O Osvaldo veio depois da dona Virgínia, ela veio primeiro que ele. Acho que o 

tempo que abriram a estrada foi em 1959, este foi o tempo que dona Virgínia abriu a 

pensão aqui. Lá na pensão era ponto de ônibus. A pensão era um ponto, todo mundo 

que passava por aqui parava na pensão da dona Virgínia. Quem deu o nome de Novo 

Planalto foi o pastor Moisés e meu esposo o pastor Zé Caetano. Eles dois tiveram a 

ideia: “vamos botar o nome aqui de Novo Planalto”. Então, puseram o nome e ficou 

este nome. Só sei que eles dois conversaram e ficou este nome mesmo. 

                                                           
12 Odelsira da Silva Soares, esposa do primeiro pastor de Novo Planalto: José Caetano Soares. Concedeu entrevista em: 
13 de maio de 2017. 
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 Dona Oldesira narra as dificuldades próprias de acesso e a violência devido aos conflitos pela 

posse da terra, hostilidades que também são corroboradas por dona Rosa13, esposa de senhor Dalton, 

pioneiros em Novo Planalto: 

 

É, Dalton foi o primeiro delegado. Aqui era muito bravo Novo Planalto, morreu tanta 

gente! Morreu gente matada aqui umas duas ou três vezes. O povo só andava armado; 

de primeiro esses fazendeiros chegavam com a arma na cintura, outros dava tiro, era 

aquela briga, só você vendo mesmo; então, aqui já foi muito bravo. O povo bebia 

pinga demais, era aquele trem desenfreado, era assim. 

 

 Roberto Rodrigues14, primeiro prefeito de Novo Planalto, explica sobre o processo que levou 

Novo Planalto à categoria de distrito e, posteriormente, de cidade. Como homem público, suas 

lembranças se enviesam para os acontecimentos institucionais tido, em sua visão, como oficiais. 

 

Novo Planalto foi elevado a Distrito em 1968, quando foi criado o distrito, o 

governador era o Otávio Lage. Até 1966 era pertencente a Porangatu. Em 1966 

Porangatu perde Novo Planalto para o município de São Miguel do Araguaia. Até 

1966 Novo Planalto ainda não era considerado distrito. Quando começou a ventilar 

que poderia vir uma redivisão de município e ia perder, o pessoal de Porangatu 

correram e fizeram uma obra ali, que seria a escola, isso no ano de 1965, eu já estava 

aqui. Mas, não teve como, veio a redivisão e foi para São Miguel mesmo, não teve 

chororô. Essa obre é onde é hoje o prédio da prefeitura. Onde o Dom fez a escola no 

decorrer do tempo, houve melhoramento. 

 

 Senhor Roberto também evoca alguns costumes e situações que permaneceram em sua 

memória. É o caso dos serviços de parto feito por sua mãe, que em Novo Planalto era conhecida por 

todas como dona Preta. 

 

Minha mãe era parteira, ela fez cerca de 1.200 partos. Ela tinha um caderno com tudo 

anotado, todos os partos. Ela tinha informações neste caderno com o dia, a hora, o 

nome dos pais e o nome da criança. Dona Hernani Figueiredo Pinto. Teve 

seguimento de famílias que ela fez parto de três gerações. Sem cobrar nada. Alguns 

vinham da fazenda, traziam sacos de arroz, frango, então era a maneira de retribuição 

pelo parto, de agradarem a ela. Afilhado, afirmo que ela tinha mais de 300. Pois tinha 

casa que ela tinha dois ou três afilhados. 

 

 Dessa recomposição de fragmentos narrativos que alguns antigos moradores fazem da 

comunidade no começo do povoamento, é possível estabelecer que se trata de uma representação, na 

medida em que cumpre a intenção de descrever como era a vida naquela localidade em finais dos 

anos de 1950 e começo da década de 1960. De fato, estes habitantes delineiam uma população rústica, 

                                                           
13 Rosa Amélia Salão, esposa de Dalton Ferreira Salão (in memoriam), um dos fundadores de Novo Planalto. Concedeu 
entrevista em: 21 de maio de 2017. 
14 Roberto Rodrigues dos Santos, primeiro prefeito de Novo Planalto. Concedeu entrevista em: 09 de maio de 2017. 
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de hábitos e culturas rurais, de pessoas simples, de indivíduos que vivem tranquilamente, indiferentes 

às exigências do progresso e que aos poucos vão superando as barreiras como os meios de transporte 

e comunicação com os centros.  

 As lembranças sobre as dificuldades da chegada são como fotogramas que reunidas dão forma 

à uma ausência de referências e que quando se articulam em testemunhos, retratam o espaço vivido. 

Se reconhece nelas configurações emotivas, vínculos, experiências e valores pessoais. Nestas 

lembranças apresentadas sobre a cidade, estão conectadas um episódio inalterado: o pioneirismo de 

dona Virgínia. 

 Dona Benedita15 relembra o pioneirismo de dona Virgínia, contando um poema proferido por 

seu falecido irmão: “Há muitos anos atrás me lembro que meu irmão falava num discurso sobre a 

dona Virgínia: ‘Jamais poderei esquecer da Dona Virgínia, a pioneira que plantou a árvore, e da árvore 

nasceu o fruto, e esse fruto é Novo Planalto’. Aí o povo tudo batia palmas”. 

 

Conclusão 

 

 Através dos depoimentos narrados pelos colaboradores, é possível projetar uma vila de 

organização simples, onde as dificuldades da época eram diferentes da vida corrida contemporânea. 

No Norte goiano dessa época, se encontra uma população ruralizada, de cotidiano sociável e humilde.  

 Neste sertão goiano, as pessoas que se achegaram vieram em busca de terras ou aproveitar as 

oportunidades de investimento (pensões, quitandas, etc.) mediante a construção da BR-153, a qual 

alargava uma frente desenvolvimentista. Frente essa que ajudou na ocupação dos espaços vazios.   
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SADE E SEU SISTEMA DE DESTRUIÇÃO: COMPREENDENDO 

O CONCEITO DE NATUREZA EM JUSTINE, OS SOFRIMENTOS 

DA VIRTUDE 

 

Ana Carolina Rosa Batista16 
 

RESUMO: O conceito de natureza sofrerá durante os contextos históricos, desde a Idade Antiga, 

Média e Moderna, de forma processual, denominações distintas. Três aspectos importantes nortearão 

essas distinções, como: o lugar do homem na natureza; a atitude humana em relação à natureza; e a 

tríade Deus – homem – natureza. Inicialmente partiremos de uma análise conceito/contextual para 

compreendermos o conceito de natureza, especialmente na modernidade. Em um segundo momento 

pensaremos o sistema de destruição apresentado a partir da filosofia da natureza de Marquês de Sade 

em Justine, os sofrimentos da virtude. Concepção filosófica que apresenta inúmeras teorias para 

justificar a prática de vícios, crimes, e a concepção de destruição, indispensável para a moral sadeana, 

como iremos compreender ao longo do trabalho.  

 

 

Considerações Iniciais 

 

 O conceito de natureza se dá de forma distinta perante os contextos históricos. A ideia que se 

tem de natureza e a relação que o homem tem com a mesma também são questões que se alteram 

processualmente e contextualmente. Para o homem antigo a natureza é compreendida como um 

processo circular, ou seja, de repetições eternas. Já para o homem medievo teremos outra concepção 

de natureza, partindo de uma perspectiva de criação, início, meio e fim (um final que se dará em 

forma de apocalipse), além da interferência direta entre Deus e natureza, ou com a natureza, como 

veremos adiante. E para o homem moderno a compreensão de natureza já assume muitas vezes um 

retorno ao humanismo antigo, e há aqui também a importância para a prática da experimentação e 

valorização das ciências.  

 Desenvolver essas distinções do conceito de natureza nesses diferentes contextos, de antigo 

ao moderno, será determinante para compreender a filosofia da natureza que o Marquês de Sade cria 

em suas obras, e se a mesma estará alinhada com as perspectivas teóricas e contextuais em que Sade 

viveu.  

 Donatien Alphonse François (1740 – 1814), o Marquês de Sade foi e é um grande símbolo da 

literatura libertina. Suas obras atacaram com críticas e deboches consideráveis a moral francesa do 

século XVIII, intrinsecamente relacionada a uma moral religiosa cristã. Faz críticas a personagens 

                                                           
16 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás - UFG. Bolsista CAPES. 

Sob orientação da prof (a) Dra. Luciane Munhoz de Omena. 
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que remetem membros da Instituição da Igreja Católica. Além de criticar a figura do monarca, o qual 

representava o Estado francês no século XVIII, a partir de um sistema político caracterizado como 

absolutismo. Seus textos foram completamente proibidos nesse período, suas circulações se davam 

de forma clandestina e delicada, como toda a circulação das obras proibidas e marginais desse 

contexto, fossem textos filosóficos, políticos ou literários. Sade viveu metade de sua vida preso, foram 

mais de trinta anos de reclusão, entre prisões e sanatórios. Morreu em dois de dezembro de 1814, 

internado no hospício de Charenton (FR).  

 Sua reclusão, que atingiu boa parte de sua vida pode ter se dado por vários motivos e 

acusações, desde a aversão de sua sogra por sua conduta libertina, não medindo esforços e influências 

judiciais para manter Sade preso: “De fato a Senhora de Montreuil solicitou ao rei da França a prisão 

de seu genro por meio de uma ‘lettre de cachet17’” (SADE, 2009).  Desde as denúncias contra suas 

obras que eram consideradas nocivas a moral, especialmente a moral religiosa e aos costumes 

franceses do século XVIII; Até acusações por libertinagem e por fim, e mais radical, a acusação de 

tentativa de assassinato de quatro prostitutas por envenenamento, fato que Sade nega18 veemente. 

Dizia-se um libertino, mas jamais um criminoso.   

 Sade foi um leitor incansável, lê com uma rapidez sem igual (DESBORDES, s.d.). Foi também 

autor de diversos gêneros textuais. Foi um grande missivista durante suas prisões, e foi um grande 

literato. Escreveu gêneros diversos na literatura como contos, novelas, panfletos políticos, peças 

teatrais, tendo destaque na produção de romances libertinos. Obras como Os 120 dias de Sodoma, A 

filosofia na Alcova e Justine, os sofrimentos da virtude tiveram notoriedade na bibliografia sadeana, 

pela construção filosófica e teórica que fazem em meio à descrição de orgias, crimes, e vícios 

intermináveis, tudo a fim de se alcançar um objetivo, a aspiração frenética de experimentar todas as 

formas de gozo imagináveis (KLOSSOWSKI, 1985). Essas três obras citadas são referências 

mundiais para quem se interesse por literatura de gênero libertino19.  

                                                           
17 Citação referente à nota explicativa, posta na página 41 pelo organizador e tradutor do texto, Gabriel Giannattasio em: 

SADE, Marquês de. Cartas de Vincennes: um libertino na prisão./ Marquês de Sade, tradução e organização de Gabril 

Giannattasio – Londrina: EDUEL, 2009.  
18“Sou somente culpado de pura e simples libertinagem e tal como se pratica pela maioria dos homens, mais ou menos 

em razão de seu maior ou menor temperamento ou inclinações que podem ter recebido da natureza. Cada um tem seus 

defeitos; não vamos comparar: meus algozes talvez nem ganhem no paralelo. Sim, confesso sou libertino; concebi tudo 

o que se pode conceber no gênero, mas certamente não fiz tudo o que concebi e não o farei jamais. Sou um libertino, mas 

não um criminoso nem um assassino, e já que me forçam a colocar minha apologia ao lado da minha justificativa, direi 

que talvez seja possível que aqueles que me condenam tão injustamente, como o sou, não estejam em condições de 

contrabalançar suas infâmias por boas ações tão verdadeiras quanto aquelas que posso contrapor aos meus erros” (...) 

Trecho da “grande carta” que Sade escreve a sua esposa em 20 de fevereiro de 1781 enquanto estava preso em Vincennes, 

da obra Cartas de Vincennes, um libertino na prisão de tradução e organização de Gabriel Giannattasio (2009).  
19 A literatura libertina foi caracterizada de modo geral por textos, independentes do gênero literário, que traziam críticas 

a moral estabelecida da época, a política e a religião. Textos que também continham cenas de sexo descritas, e até mesmo 

de violência: “vários tipos de discurso (moral, político, estético) subordinam-se à linguagem erótica, que, por sua vez, se 

serve da linguagem revolucionária para combater os costumes e a religião” (BORGES, 2008a, pág. 206). 
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 Para o libertino das obras do Sade é imprescindível que o mesmo traga sempre discursos 

teóricos de cunho filosóficos para explicar e justificar as práticas de crimes, vícios e devassidão. E só 

pela filosofia da natureza, pelas leis da natureza20 que o Marquês encontra princípios que expliquem 

a sociedade libertina e do crime, pela submissão do homem aos caprichos da natureza, seja pelo poder 

de criação, seja pelo poder de destruição (este que causa tanto gozo ao libertino sadeano).  

 Mas para compreendermos a filosofia da natureza que configura a literatura e as ações 

libertinas dos textos de Sade é importante criar uma relação contextual e processual acerca do 

conceito de natureza, e é essa relação que será desenvolvida no primeiro tópico, intitulado 

“contextualizando processualmente o conceito de natureza”. Uma vez que essa transformação 

ideológica e contextual reflete na escrita do Marquês, um homem que esteve atento à sua realidade 

histórica21, literária e teórica (autores iluministas22, como exemplo de influência teórica, os quais 

Sade tinha profundo respeito e leitura).  

 

Contextualizando processualmente o conceito de natureza 

 

 Os contextos que serão analisados para a construção processual e histórica do conceito de 

natureza vão da Idade Antiga, Média até a Moderna. Aqui serão pensadas questões que priorizem o 

conceito de natureza por estes distintos períodos, e como os homens eram postos para cada período 

citado. Seriam eles superiores as ações da natureza? Submisso a elas? E Deus, existiria um Deus que 

seria o criador e dominador das leis da natureza?  

 A Antiguidade compreende os séculos anteriores ao nascimento de Cristo, a.C (baseado na 

contagem da era Cristã) e séculos posteriores ao nascimento de Cristo, d.C, sendo seu fim 

caracterizado pela queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. A Idade Antiga pode ser 

dividida em Antiguidade Oriental, que abrange povos egípcios; mesopotâmios; fenícios; persas e 

hebreus. E a Antiguidade Ocidental (a que terá relevância para este artigo) abrange povos gregos e 

povos romanos. Pela imensidão de características culturais e ideológicas de povos tão distintos deste 

contexto, será proposto um recorte temporal, pensando o conceito de natureza na Antiguidade pelos 

Gregos Antigos23.  

                                                           
20 Tema que será desenvolvido de forma mais minuciosa no 2° tópico, intitulado: Sade e a filosofia da natureza em 

Justine, os sofrimentos da virtude.  
21 França do século XVIII, que estava inserida na Idade Moderna, caracterizada pelo Antigo Regime o qual trazia como 

sistema político dominante na Europa, o absolutismo, mas sistema este que já começava a ser desconstruído e derrubado 

por outros países da Europa.  
22 Pensando o Iluminismo como corrente ideológica que vai surgir na Europa no século XVIII, percorrendo especialmente 

os círculos mais elitistas, os quais o Marquês de Sade, no contexto francês desse século, fazia parte. Sade foi influenciado 

seja por questões filosóficas, seja por concepções políticas, por autores como Rousseau; D’Holback; Diderot, Le Metrie.  
23 Povos da Antiguidade Ocidental que irão influenciar culturalmente os romanos; além cultura grega, a filosofia, o 

humanismo, influenciarem correntes ideológicas de séculos posteriores, na Idade Moderna (compreendida 

aproximadamente do século XV ao XVIII).  
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 Para o homem grego antigo, da época clássica, a natureza será compreendida como um 

processo circular, que se dará entre o surgimento e o desvanecimento: 

 

Segundo os gregos, o conceito de Natureza (physis) é contraposto ao conceito de Arte e 

Artesanato (tèchne). A palavra grega tèchne designa a capacidade humana de construir 

coisas, como casas, instrumentos, esculturas. Por outro lado, o conceito physis representa o 

cosmo, o universo e tudo que existe. Da palavra physis provém o conceito moderno de 

“física”. O verbo correspondente é phyein, que significa “crescer”, não no sentido de se tornar 

cada vez maior (num sentido quantitativo), mas sim no sentido de um processo qualitativo; 

phyein, significa tornar-se “visível”. Processos como “enfraquecer”, “murchar”, “aniquilar” 

também fazem parte da Natureza, pois sem a decomposição não pode surgir nada de novo.  

Para os gregos, o paradigma da physis era a vida orgânica. Esse é o primeiro caráter desse 

conceito. Não foi por acaso que muitos filósofos gregos usaram esse paradigma quando 

trataram do Estado ou do cosmos. A imagem arquetípica do Estado e do cosmos era o 

organismo. A Natureza era vista, além disso, como um processo circular, um processo de 

surgir e desvanecer. Esse é o segundo caráter do conceito de physis. As estrelas aparecem e 

desaparecem, sobem e descem no céu; os seres vivos nascem, crescem, envelhecem e 

morrem. Surgir e desvanecer são processos temporais, mas a dimensão temporal não importa. 

O que conta é a repetição de processos sempre semelhantes. 

(...) A própria Natureza é eterna, isso é, não criada e imperecível. Não há um criador da 

Natureza, pois essa mesma é o principio daquilo que surge e desaparece (KESSELRING, 

2000, p. 155). 
 

 A natureza aqui está inserida pela ideia de um processo circular, de repetições e manutenções. 

Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) associa ainda a physis ao princípio do movimento, onde cada ser 

vivo terá suas especificidades. Uma planta terá então uma “alma” e necessidades específicas distintas 

do homem (racional) ou do animal: “Enquanto princípio da vida, a alma é, ao mesmo tempo, o 

princípio das capacidades e qualidades específicas de cada ser vivo” (KESSELRING, 2000, p. 156).  

 Primeira conclusão a pensar sobre o conceito de Natureza para a antiguidade clássica grega é 

o tempo cíclico dos princípios de criação e de destruição necessários a Natureza. Além da ideia 

aristotélica de alma para cada organismo vivo, que vai qualificar as necessidades específicas para 

cada organismo, tendo a compreensão científica da natureza só sendo possível pela racionalidade, ou 

seja, competente à natureza humana.  

Já a Idade Média24, fazendo um recorte temporal dentro da perspectiva do Ocidente cristão, trará uma 

nova concepção acerca do conceito de natureza. O imaginário e a filosofia do homem medieval 

estarão em maior parte relacionada à tradição bíblica cristã25.  

 O tempo passa a ter para o homem medieval um caráter escatológico, criação, início, meio e 

fim (este se dando numa concepção apocalíptica). A Natureza na Idade Média terá então um caráter 

                                                           
24 Período que será compreendido aproximadamente entre o século V ao século XV. 
25 Importante contextualizar a história do Cristianismo na Europa Ocidental. O cristianismo no Império Romano só será 

permitido de manifestações a partir do Edito de Milão, no Império de Constantino. E o cristianismo só será regimentado 

como religião oficial do Império Romano a partir do Edito de Tessalônica, sob Império de Teodósio. Assim, a partir do 

Edito de Tessalônica, a religião cristã/católica passa a ser a única religiosidade oficialmente permitida, e isso marcará 

toda a Idade Média.  
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secundário, não é a mãe criadora, detentora das ordens naturais de criação e destruição, mas reflexo 

de um Deus criador:  

 

Chegamos, agora, à segunda fase: a Idade Média. Ao tratar dela, vou me restringir ao 

Ocidente cristão. É principalmente através da tradição bíblica que surgem novos aspectos da 

concepção da Natureza. Essa tradição baseia-se em raízes do Antigo Testamento, ou seja, em 

raízes orientais. Não vou entrar nelas. Segundo a tradição cristã, a Natureza é o âmbito da 

criação. Daí se segue, por um lado, que o mundo tem um início e um fim; por outro lado, que 

o mundo não surgiu espontaneamente, por si mesmo. Existe um criador, mas esse criador não 

faz parte do mundo, não reside dentro da Natureza. Assim, essa cosmologia cristã não 

convive bem com a cosmologia antiga, não se ajusta muito a ela, segundo a qual nada existe 

fora da natureza (KESSELRING, 2000, p. 157). 

 

 O que prevaleceu no imaginário medieval foi a soberania deste ser criador, Deus, e que o 

mesmo fosse capaz de determinar o destino, o caminho, o futuro de cada ser individualmente. Um 

Deus que tudo sabe, tudo é, tudo pode. Onisciente, onipresente, onipotente, é este o Deus medieval, 

e é ele o dominador dos princípios da natureza para o contexto medieval: “Na cosmologia cristã, 

Deus, enquanto criador e preservador da criação, é a última causa, a causa integralmente contínua de 

todos os processos naturais” (KESSELRING, 2000, p. 160).  

 E para a Idade Moderna26 o conceito de natureza e o pensamento acerca deste tem outra 

configuração. Aqui inicia-se um processo de desconstrução/contestação da ideia de um Deus criador 

e dominador das ações futuras e naturais para uma perspectiva de leis naturais pensadas pela ciência, 

experimento:  

 O homem moderno trará perspectivas humanistas, ou seja, valorizando a concepção de homem 

como detentor de suas ações, e não mais como produto da interferência de um Deus criador. O 

humanismo na Idade Moderna não vai ser apresentado de forma unânime pelos intelectuais, ou pelos 

iluministas desse período: “Em Descartes, o humanismo apresenta-se como uma mancha, no meio de 

um mundo inteligível luminoso. Em Kant, pelo contrário, o humanismo aparece no centro: é o sujeito 

humano quem contém o Ser” (MERLEAU-PONTY, 2006, p.31). A Idade Moderna foi característica 

de inúmeras interpretações sobre o conceito da natureza e a relação do homem com a mesma, mas é 

imprescindível a ideia de que o homem a partir desse período passa a assumir um local externo diante 

da Natureza, muitas vezes até de “superioridade”, exercendo assim o controle sobre as “leis naturais”: 

 

(...) a Idade Média pensava em Deus como um criador cuja posição está fora da Natureza e 

anterior a ela. Essa concepção continua valendo na Idade Moderna. No entanto, o próprio 

Homem, cujo lugar, durante a Idade Média, estava situado dentro da Natureza – como essa, 

o Homem teria sido criado por Deus -, começou a assumir uma posição externa à Natureza, 

uma posição quase divina. Ele abandona sua menoridade e eleva-se como dono da Natureza, 

como seu dominador. A Natureza que, antes, era o âmbito da criação, torna-se objeto dele: o 

objeto de sua Ciência e de sua manipulação (KESSELRING, 2000, p. 161).  

                                                           
26 Que compreende aproximadamente os períodos do século XV ao XVIII. 
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 Essa ideia apresentada pelo texto de Kesselring (2000) vai se associar muito ao pensamento 

do Marques de Sade como veremos adiante. Desse homem moderno que deve ser detentor dos meios 

de dominação, das práticas de poder e que se for preciso, para se obter prazeres e desenvolvimentos 

individuais, seja detentor também dos meios de destruição. A liberdade fora da Natureza, como 

observa Kesselring (2000): 

  

A situação solitária do Homem moderno, fora e além da Natureza e abandonado por Deus – 

de cuja posição ele apoderou-se27 -, evidencia-se, finalmente, num outro aspecto. Visto que, 

segundo o determinismo mecânico que domina cada vez mais o pensamento filosófico a 

partir do século XVII, todos os eventos estão determinados inteiramente por leis naturais e 

condições antecedentes, a liberdade coloca-se fora da Natureza. Não faz diferença se nós 

dizemos que o Homem não pode mexer nas cadeias causais – pois o encadeamento entre 

causas e efeitos é contínuo e denso -, ou se nós dizemos que o agir e o pensar humanos são 

totalmente determinados por cadeias causais. Em qualquer caso, chegamos ao resultado de 

que nós apenas parecemos ser livres. Pois nosso agir, nosso querer e planejar, ou acontecem 

fora da Natureza física ou nos somos apenas marionetes da causalidade natural. 28 Na tradição 

filosófica da Idade Moderna, então, a liberdade ou está negada (como dizem Hobbes, o 

empirismo inglês, o behaviorismo contemporâneo) ou está banida para um mundo ideal, fora 

e além da Natureza (como sugerem Descartes e, mais ainda, Kant). O Homem ou é 

inteiramente Natureza – o que significa que ele é pura e simplesmente um objeto entregue às 

leis naturais e, assim, não tem livre arbítrio – ou, ao contrário, ele é também um sujeito mas, 

enquanto tal, reside fora da Natureza, sem qualquer possibilidade de mexer nela 

(KESSELRING, 2000, p. 162). 
 

 Para o homem moderno dentro do contexto da literatura libertina do Marquês de Sade, datada 

no século XVIII na França, encontraremos uma forte tendência pela ideia de que o homem é 

inteiramente reflexo dos impulsos da Natureza. Diderot, autor naturalista de contexto próximo ao de 

Sade29, vai dizer ainda que o homem, e a ordem da natureza só se darão pela realização das paixões: 

“Consentir à natureza significa, portanto, para Diderot, recusar a mediocridade e a melancolia, e 

aderir à exuberância das paixões e ao gozo dos desejos” (SOUZA, 2002, p. 107). Tendo a liberdade 

para seguir os impulsos naturais da virtude, os quais só trazem infortúnios e sofrimentos, como 

veremos em Justine; ou tendo a liberdade para seguir os impulsos do vício, dos crimes, estes sim, 

trazem o gozo máximo.   

 

Sade e o sistema de destruição pela filosofia da natureza em Justine, os sofrimentos da virtude 

 

                                                           
27 Espinoza e os representantes do idealismo alemão rebelaram-se contra essa concepção. Schelling usou a tentativa de 

ligar com a idéia grega de physis (Natureza). Para ele, a Natureza era uma espécie de sujeito inconsciente de si mesmo, 

cuja produção, em contraposição à produção humana, ocorre inconscientemente. Quanto à elaboração concreta de sua 

filosofia de Natureza, Schelling fez uma má figura, visto que o conhecimento que ele tinha das Ciências era bastante 

modesto.  
28 No essencial, essa é a alternativa que Kant expôs na terceira antinomia da sua primeira crítica.  
29 Sade foi um grande leitor da Enciclopédia, ciência da natureza de Diderot e D’Alembert. E também do sistema da 

natureza de Holback. Porém em Sade, essa filosofia toma caminhos extremos e radicais.  
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 Justine, os sofrimentos da virtude (s.d) é um dos romances clássicos libertinos do Marquês. 

Sade foi um autor que teve destaque em vários gêneros textuais, escrevendo missivas, contos, novelas, 

peças teatrais e romances estruturais acerca de iniciações e práticas de libertinagem.  

 O contexto literário do século XVIII na França passou pela presença de toda uma literatura 

marginal. Estavam inseridos nessa temática, textos que de alguma forma atacavam ou ofendiam a 

moral convencional francesa do século XVIII, a Igreja, ou o Estado. E os textos de Sade eram um 

conjugado de todas essas críticas, ou seja, tratava com deboche a moral francesa do Antigo Regime. 

Criticava a atuação da Igreja Católica e do clero. E também trazia críticas bem estruturadas em 

concepções políticas, para que o povo se anunciasse contra os abusos de poder do sistema monárquico 

francês (XVIII). Em A filosofia na Alcova Sade escreve um panfleto político importantíssimo, 

intitulado “Franceses, mais um esforço se quiserdes ser republicanos”, fazendo inúmeras críticas e 

sugestões para a França se rebelar do poder tirano dos reis.  

 Em Justine, os sofrimentos da virtude Sade vai narrar pela voz da personagem Justine, em 

quase toda a obra, a história desse romance. Justine e Juliette são duas irmãs, que perdem os pais 

extremamente jovens30 e se vêem perdidas numa França estranha e inacessível. Mas Juliette que 

sempre foi inclinada pelos impulsos do vício, logo se estabelecerá, fará amizades perversas31, 

arquitetará assassinatos, construirá fortuna logo aos 15 anos. Em contrapartida, temos Justine, a 

heroína virtuosa de Sade, não se rende as malícias e aos deboches da vida, está inteiramente ligada à 

religião e a virtude: 

  

Quanto a Justine (...) dotada de uma ternura e de uma sensibilidade surpreendentes, em vez 

da arte e da finura da irmã, tinha apenas ingenuidade e candura, que iriam fazê-la cair em mil 

armadilhas. Essa jovem aliava a tantas qualidades uma fisionomia meiga, completamente 

diferente daquela com a qual a Natureza embelezara Juliette; quanto mais se percebia de 

artifício, de manobras, de coqueteria nos traços de uma, mais se admirava o pudor, decência 

e a timidez da outra; um ar de Virgem, grandes olhos azuis, cheios de alma e de interesse, 

uma pele deslumbrante, um corpo gracioso e flexível, uma voz melodiosa, dentes de marfins 

e lindos cabelos loiros, tal era o retrato dessa encantadora irmã mais nova, cuja graça ingênua 

e traços delicados estão acima de nossa capacidade descritiva.  

Deram-lhes vinte e quatro horas a uma e à outra para deixarem o convento, atribuindo-lhes a 

tarefa de se manterem, com seus cem escudos, onde lhes parecesse melhor. Encantada de ser 

dona de seu nariz, por um instante Juliette quis enxugar as lágrimas de Justine, mas, vendo 

que não conseguia, pôs-se a ralhar com ela em vez de consolá-la; censurou-lhe a 

sensibilidade; disse-lhe com uma filosofia muito além de sua idade que as pessoas só 

deveriam afligir-se neste mundo com o que as afeta pessoalmente; que era possível encontrar 

em si mesma sensações físicas de uma voluptuosidade bastante intensa para extinguir todas 

as afecções morais cujo choque poderia ser doloroso; que se tornava tanto mais essencial pôr 

em prática esse procedimento porque a verdadeira sabedoria consistia infinitamente mais em 

duplicar a soma dos prazeres do que em multiplicar a soma das tristezas (SADE, s.d32, p. 

11-12).  

                                                           
30 Ambas eram menores de idade, ou seja, tinham menos de 18 anos. Juliette tinha aproximadamente dois ou três anos a 

mais que Justine, sua irmã.   
31 Termo apresentado pelo próprio Sade ao longo do romance.  
32 Esta edição não possui na referencia bibliográfica da obra o ano da publicação. 
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 Juliette até tentou persuadir a irmã pelo caminho do vício, dos crimes, se estes fossem 

necessários para se alcançar poder, dinheiro e até mesmo prazer. Mas Justine decide seguir sua vida 

pelo caminho da virtude, ou pelo menos tentar, uma vez que seu caminho será duro, cruel e cheio de 

emboscadas.  

 Vários libertinos cruzam o caminho de Justine, sempre tentando persuadi-la a se subverter a 

vida de crimes e deboche. Ela não entrega, não se corrompe, sofre todo tipo de dificuldade, será 

estuprada, será marcada por inúmeras cicatrizes vindas de várias práticas tortuosas que sofre; será 

marcada como um animal, por um libertino cirurgião que queima Justine com um marcador de 

animais. Será condenada a crimes de assassinato e roubo, crimes estes que não cometeu. Levariam 

páginas e páginas para descrever todos os horrores que sofre esta pequena heroína de Sade, mas a 

mesma não se abalada de seu espírito virtuoso33, não se deixa levar pelo caminho fácil e de gozo do 

deboche, não se rende a devassidão, e quanta mais inflama os sentimentos de virtude, mais os 

libertinos que a cercam querem puni-la pela escolha da virtude. Um libertino dos romances de Sade 

não se comove pelo sofrimento alheio, pelo contrário, o martírio do outro pode levá-lo ao prazer, ao 

gozo máximo: 

  

O conde de Bressac (era esse o nome do jovem), em cujas mãos eu tombara, possuidor de 

um espírito de grande maldade e libertinagem, não era dotado de uma dose muito abundante 

de misericórdia no coração. Infelizmente, é bem comum ver-se a libertinagem extinguir a 

piedade do homem; o efeito usual que tem é de endurecê-lo; seja porque a maior parte de 

seus desvios exija a apatia da alma, seja porque o abalo violento que essa paixão imprime ao 

conjunto de nervos diminua a força de sua ação, o fato é que um libertino raras vezes é um 

homem sensível. Mas essa dureza natural na espécie de pessoas cujo caráter acabo de esboçar 

acrescia ainda no sr. de Bressac uma aversão tão inveterada pelo nosso sexo, uma raiva tão 

forte por tudo o que o caracterizava, que era bem difícil que conseguisse suscitar em sua alma 

os sentimentos com que queria comovê-lo (SADE, s.d, p. 53). 
 

 Bondade, virtude eram concepções totalmente ausentes da vida e dos gostos de um libertino 

sadeano. Sua aversão a tudo que fosse puro, correto, moral. O libertino gosta e vive para os excessos, 

só o devassidão, só o licencioso é válido. Suas imaginações não continham limites “Pode-se dizer – 

acrescentava – que a imaginação do marquês de Sade é a imaginação mais infatigável que já apavorou 

o mundo” (DESBORDES, s.d, p. 38). Todo tipo de orgia foi pensada e executada em sua literatura. 

Se deliciam com a merda34, com excrementos, com mutilações, mortes. Tudo é permitido na orgia 

                                                           
33 Por vezes Justine fica tentada a questionar aos céus, ao seu Deus supremo, para entender qual a razão de tanto 

sofrimento, mas não vai adiante em suas queixas e lamúrias: “Contar-lhe a história de minha vida, senhora (...), é dar-lhe 

o exemplo mais gritante das desventuras da inocência, é acusar a mão do Céu, é queixar-se dos desígnios do Ser Supremo, 

é uma espécie de revolta contra Suas intenções sagradas” (SADE, s.d, p. 19).  
34 Prática da cropofilia, e da cropofagia, onde os libertinos do Sade se deliciam com as fezes, se lambuzam, comem. Em 

Os 120 dias de Sodoma teremos uma fase do livro que é denominada como “ciclo da fezes”, onde todo tipo de orgia 

sexual se dá no meio, com, para as fezes. Muitas vezes Sade vai chamar fazes dos libertinos ou das vítimas como 

“montes”.  
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sadeana, contanto que siga os caminhos do deboche e da devassidão: “encontravam-se todos os vícios 

que caracterizam a alma dos facínoras: nunca se viu maior maldade, devassidão e desprezo por todos 

os deveres e, em especial, por aqueles cuja natureza parece causar-nos deleite” (SADE, s.d, p. 19). 

 Quando Sade diz “devassidão e desprezo por todos os deveres e, em especial, por aqueles cuja 

natureza parece causar-nos deleite” 35 já é possível identificar a prévia de sua filosofia da natureza.  

 Para o Marquês o homem é apenas um submisso dos impulsos que a natureza o imputa.  Ele 

ironiza qualquer possibilidade que o homem crie de ser ou se sentir superior à natureza. Os libertinos 

sadeanos são regidos apenas por uma ideologia, por uma moral, que será baseada nas Leis da 

Natureza. Estas Leis atribuem a seguinte ideia: 

 

Ó Thérèse36, foi unicamente o orgulho do homem que elevou o assassinato a crime. Essa vã 

criatura, imaginando ser a mais sublime do globo, crendo ser a mais essencial, partiu desse 

falso principio para garantir que a ação que a destruiria não pudesse ser senão infame; mas 

sua vaidade, sua demência, não muda em nada as leis da natureza; não existe nenhum ser que 

não sinta no fundo do coração o desejo mais veemente de livrar-se daqueles que o incomodam 

ou cuja morte possa trazer-lhe proveito; e desse desejo ao fato, imaginas tu, Thérèse, que a 

diferença seja tão grande? Ora, se essas impressões nos vêm da natureza, pode-se presumir 

que elas a irritem? Ela iria inspirar-nos algo que a degradasse? Ah, tranqüiliza-te, cara jovem, 

não sentimentos nada que não lhe sirva; todos os movimentos que ela coloca em nós são os 

instrumentos de suas leis; as paixões do homem não passam de meios que ela emprega para 

atingir seus objetivos. Quando tem necessidade de indivíduos, inspira-nos o amor, ai estão 

criações; as destruições lhe são necessárias, coloca em nossas corações a vingança, a avareza, 

a luxuria, a ambição, aí acontecem os assassinatos; porém ela sempre trabalhou para ela e 

nós tornamo-nos, sem nos dar conta  disso, os crédulos agentes de seus caprichos (SADE, 

s.d, p. 65). 
 

 A natureza imputa os desejos ao homem, sejam os de virtude, propícios para a criação, sejam 

os de crime, propensos aos deboches, aos assassinatos, aos estupros, aos infanticídios, aos incestos, 

enfim. Não há crime pela concepção das Leis da Natureza, toda destruição é possível, é necessária. E 

porque não desenvolvê-la pelas mãos dos libertinos? Está aqui o fio condutor do pensamento 

filosófico da natureza do Marquês, pensamento este que foi o choque literário e moral para o século 

em que viveu37. 

 Eliane Robert Moraes (2012) em O corpo impossível reforça a ideia de que o homem não é 

um ser superior à natureza. No século XVIII na França e na Europa houve toda a circulação de uma 

perspectiva de pensamento materialista, onde aqui se questiona uma super valorização do homem, 

um caráter de superioridade ao homem:  

 

                                                           
35 Referência bibliográfica na página 09.  
36 Thérèse será a mesma Justine, em determinado momento do romance, por conta das acusações de assassinato que caem 

sobre Justine ela passa a se apresentar com outro nome.  
37 França do século XVIII.  
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Grande parte dos cientistas e filósofos passa a refutar abertamente a legitimidade de um ponto 

de vista antropocêntrico, enfraquecendo sobremaneira a doutrina ortodoxa da singularidade 

humana.  

Nesse grupo destacam-se pensadores céticos e libertinos que fazem sua essa polêmica, 

recusando-se a acatar a ideia de um universo construído para o homem e em função do 

homem. Cyrano de Bergerac, defendendo a doutrina de um cosmos orgânico e vivo, aludia 

“ao insuportável orgulho dos homens, que os faz pensar que a natureza foi criada 

expressamente para eles, como se fosse verossímil que o Sol tivesse sido aceso só para fazer 

amadurecer as suas nêsperas e florescer as suas couves”.38 Tais concepções vão ressoar como 

intensidade no pensamento materialista francês do século XVIII, tornando-se também a fonte 

principal de Sade, que delas se serve para justificar seus princípios. “Ora, o homem custa 

alguma coisa para a natureza? E supondo que possa custar, custa mais que um macaco ou 

que um elefante?” – pergunta ele, para concluir que o ser humano foi “lançado no mundo 

pela natureza, da mesma forma como foi o boi, o burro, a couve, a pulga e a alcachofra” 39 

(MORAES, 2012, p. 81-82).  

 

 O homem para Sade e para o materialista francês do século XVIII não vale mais que uma 

pulga, e logo esse mesmo homem se torna insignificante para a natureza. Então porque a natureza 

haveria de se incomodar com os crimes de destruição que os libertinos sadeanos tanto defendem? A 

natureza precisa da destruição, e para Sade ela deve ser realizada pela mão do libertino. Mais ainda, 

além da destruição necessária da natureza, os homens precisam exteriorizar suas paixões. Diderot, 

Holback são autores do século XVIII que defendem essa ideia em suas filosofias: “O que Holbach 

quer dizer, de um modo brilhante, é que as paixões são necessárias, são parte da nossa constituição” 

(HOLBACH, 2010, p. 16) e ainda “(...) o caminho da verdade, que para Holbach, é simplesmente o 

caminho da natureza, do seu conhecimento mais profundo” 40 (HOLBACH, 2010, p. 17).  

 A destruição tão necessária à natureza só poderia se dar pelo excesso das paixões, pelas 

práticas viciosas e libertinas que Sade constrói em seus textos literários e também em suas missivas. 

E notemos que o marquês não foi o único autor do século XVIII na França a desenvolver essas teorias 

filosóficas.  

 

Considerações Finais 

 Assim como o pensamento moderno, Sade em sua literatura não acredita em qualquer 

possibilidade de uma interferência divina sobre as ações/transformações da natureza ou do homem. 

                                                           
38 Citado por ROSSI, Paolo. A ciência e a filosofia dos modernos, Álvaro Lorencini (trad.). São Paulo: Unesp, 1992, 

p.253. Nesse sentido, ver também THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural, Joao Roberto Martins Filho (trad.). 

São Paulo: Companhia das Letras, 1988, especialmente os capítulos III e IV.  
39 SADE. “Histoire de Juliette”, (Euvres completes, t. IX. Paris: Pauvert, 1987, p.151, e “La Nouvelle Justine”, (Euvres 

completes, op. cit., VII, p.208. Desenvolvemos o tema da influencia dos pensadores libertinos na obra de Sade em 

Marques de Sade – um libertino no salão dos filósofos. São Paulo: Educ, 1992. Reforçando que a referência bibliográfica 

postas nas notas 23 e 24 fazem parte de notas explicativas do texto mencionado na citação, O corpo impossível de Eliane 

Robert Moraes (2012). 
40 Essas duas últimas citações fazem parte do texto Sistema da Natureza de Holbach (2010) no tópico HOLBACH, 

NATUREZA E VERDADE.  



 

60 

 

 

   

A natureza é a força motora que rege os impulsos, a verdade, as leis da sociedade sadeana. A natureza 

vai impulsionar seja virtude, seja crime. A criação é tão necessária quanto à destruição.  

 Em Justine, os sofrimentos da virtude o Marquês irá ao longo das duzentas e cinqüenta e nove 

páginas que compõem o romance desenvolver inúmeros esforços para convencer a virtuosa Justine 

de como a natureza não se importaria se ela manifestasse seus desejos mais sombrios e violentos. De 

como a natureza dá prosperidade a quem segue a vida do deboche. Todos os libertinos que cruzam a 

vida de Justina ao longo da obra tentam subvertê-la para a devassidão, desenvolvendo longos 

discursos filosóficos em que a única soberania que o homem deve seguir, a única lei que ele deve se 

importar seja a da natureza, as leis da natureza.  

 Apenas no final de sua vida, após sofrer todo tipo de desgraça e sofrimento, que Justine se 

sente acolhida pelos céus, e tem uns dias de sossego sobre os cuidados de sua irmã libertina, Juliette, 

até por fim morrer de forma trágica, atingida por um raio, que entra pelo seio, saindo pelo ventre. 

Juliette se comove pela perda da irmã e aqui teremos um diferencial na obra de Sade, a grande 

libertina Juliette se converte à virtude, afim de esperar felicidade se não nessa, numa próxima vida: 

“(...) pensai como é bom que eu vá abjurar aos pés do Ser Supremo, com contrição eterna, as infâmias 

com que me manche. Esse golpe terrível41 era necessário para a minha conversão nesta vida, era 

preciso para a felicidade que ouso esperar na outra” (SADE, s.d, p. 258).  

 Juliette então, depois de viver uma vida de deboche e devassidão se rende à virtude tão 

reverenciada por sua irmã, Justine, a heroína virtuosa do Marquês, diante de suas outras obras que 

trazem sempre como protagonistas personagens libertinos, sempre inflamados pelos preceitos de 

destruição que a natureza os invoca.  
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A EDUCAÇÃO ESCOLAR EM SALA DE AULA: O PAPEL DO 

LIVRO DIDÁTICO NA FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

HISTÓRICA DE ESTUDANTES 

 

Ana Cecilia Martins Borges42 
 

RESUMO: Nos últimos anos, o campo da Educação Histórica tem se tornado bastante pertinente a 

nós, historiadores, pois abre diversos leques para que tenhamos a oportunidade de exercermos nossa 

profissão, aprimorando sempre nossos saberes. A análise dos livros didáticos por parte dos 

pesquisadores, tem nos ajudado na escolha de um material que consiga alcançar alunos e professores 

em busca da consciência histórica por parte de todos. Assim, este artigo possui objetivo de averiguar 

dois livros didáticos: o primeiro de uma escola pública e o segundo de uma escola particular, 

observando as nuances que cada um possui sobre o tema Reforma Protestante. 

 

Palavras-chave: Ensino de história, consciência histórica, material didático.  

 

Introdução 

 Este artigo tem como desígnio analisar os materiais didáticos que estão sendo utilizados em 

sala de aula pelos alunos e professores de história, verificando qual tipo de educação escolar tem sido 

praticada nos meios educacionais.  

 O presente trabalho é parte integrante da nossa pesquisa de mestrado, que se situa em fase 

inicial, dando conta das análises com fontes didáticas, sendo encontrados materiais didáticos 

utilizados em aulas de história com alunos correspondentes ao 7º ano do ensino fundamental II.  

 A problemática do nosso texto centra-se na avaliação de dois livros didáticos, utilizados em 

escolas públicas e particulares, servindo-se como material de apoio na disciplina de História. 

 

1 Os caminhos da consciência histórica 

 A História perde sua função prática se não houver meios para que seja apreendidos por nós, 

humanos. Nesse sentido, a educação histórica é imprescindível para que possamos atingir toda 

                                                           
42 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás. Orientadora: Maria da 

Conceição Silva. Endereço eletrônico: <anacecilliaborges@gmail.com>. 
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sociedade, pois nos permite desenvolver uma consciência histórica crítica para que saibamos refletir 

a nossa realidade e o mundo onde vivemos.  

 Para execução da investigação é necessário elencar as observações feitas por Jörn Rüsen 

acerca da história: 

A história é um nexo significativo entre o passado, o presente e o futuro- 

nãomeramente uma perspectiva do que foi, wie es eighntlich gewesen. É uma 

tradução do passado ao presente, uma interpretação da realidade passada via uma 

concepção de mudança temporal que abarca o passado, o presente e a perspectiva 

dos acontecimentos futuros (RÜSEN, 2012, p. 57).  

 

 Assim, a consciência histórica se faz presente nessa tradução na forma de narrativa, tendo uma 

função prática. 

Confere a realidade uma direção temporal, uma orientação que pode guiar a ação 

intencionalmente, através da mediação da memória histórica. Pode-se chamar a esta 

função “orientação temporal”. [...] “ A consciência histórica se caracteriza pela 

“competência de experiência”. Esta competência supõe uma habilidade para ter 

experiências temporais.  

Implica a capacidade de aprender a olhar o passado e resgatar sua qualidade 

temporal, diferenciando-o do  presente (RÜSEN, 2012, p. 59). 

  

 Refletir educação histórica em nosso mundo atual é uma tarefa árdua.  Atualmente, as crianças 

e jovens são bombardeados de informações que se opõem entre si sobre o presente e o passado, 

colidindo com os pensamentos e ações desses indivíduos. O mesmo vale na História, as correntes 

historiográficas se divergem a todo o momento, são várias versões de um mesmo fato, abrindo 

diversos leques para discussão. 

  Essa variedade de narrativas nos faz pensar qual o sentido de se estudar história analisando 

apenas uma versão dos fatos. Que sentido fará para os alunos estudar apenas uma visão na escola 

sendo que fora dela, ele é confrontado por várias a todo o momento? Há uma perca do sentido da 

história por não trabalharmos correntes opostas de um determinado tema, então cabe a nós, 

historiadores conscientes de nosso papel social, ensinarmos história tal qual ela é, fazendo com que 

os alunos possam refletir os acontecimentos com versões opostas. Esse é o sentido do Ensino de 

História. (BARCA,2007).  

 Essas contribuições, aliadas a novos pesquisadores que buscam através da Educação Histórica 

a melhoria no ensino e aprendizagem da História não só como disciplina escolar, mas como cultura 
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e consciência do cotidiano para além da escola, abriram novos caminhos para pensarmos as questões 

didáticas da História, comprometidas com a libertação e emancipação do homem (NADAI, 1993).    

 Para isso, leva-se em consideração o conceito de aprendizagem descrito por Rüsen (2012, p. 

74) em que [...] “a aprendizagem da história é um processo de digestão de experiências do tempo em 

formas de competências narrativas”. Partindo desse pressuposto, visamos elencar novos métodos e 

formas para o ensino de história já que este foi deslocado para a cultura escolar, abandonando a cultura 

histórica, observando um empobrecimento, fragmentação, pragmatização, perca dos valores 

conceituais e a falta de articulação com a experiência da história do povo brasileiro, no presente e no 

passado, não correspondendo as mudanças e diligências do corpo social (SCHMIDT, 2012).   

 Para o desenvolvimento da pesquisa de análise do livro didático, se faz de suma importância 

a contextualização da aprendizagem, reunindo a averiguação de idéias mais elaboradas que a singela 

transmissão de conteúdos substantivos como averiguamos abaixo: 

Se considerarmos que a aprendizagem é contextualizada socialmente, as 

experiências, o enfoque e os métodos de ensinar afectam necessariamente o nível de 

pensamento histórico (BARCA, 2006, p. 108). 

 Aos professores, se faz necessária a formação de uma consciência histórica avançada, ligadas 

as compreensões meta-históricas, ligadas a natureza do saber para que consigam transmitir o 

conhecimento aos seus alunos da forma que, assim como eles, saibam formar a sua própria 

consciência histórica. 

 A educação histórica traz novas concepções do saber histórico, portanto da atividade cognitiva 

dos alunos, permitindo indagar a aprendizagem histórica escolar e sua vida prática. Para tal, é 

necessário analisar os livros didáticos utilizados em sala de aula aliados as narrativas vivas dos 

estudantes, observando as concepções e métodos para o tema Reforma Católica nos livros didáticos. 

O professor deve fazer com que o aluno compreenda o tema em questão associando-o com seu 

cotidiano, excedendo o texto didático, utilizando-se de outras fontes e documentos de análise 

(CONCEIÇÃO, 2012). 

 Segundo Isabel Barca, a educação histórica é uma nova área de educação, com fundamentação 

científica própria que com auxílio de outras áreas do conhecimento, desenvolve e aplica a teoria da 

história cognitiva. Aliando a esse conceito, Conceição afirma que as novas contribuições históricas 

nas últimas décadas têm permitido possíveis caminhos para a educação histórica com auxílio das 

pesquisas escolares, “que traz reflexões sobre o ensino de temáticas históricas ensinadas nas Escolas”. 

À educação histórica cabe investigar a consciência histórica dos alunos e indivíduos a partir das 
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vivências em sociedade. Para isso é necessário um definição de consciência histórica que segundo 

Rüsen: 

A consciência histórica trata do passado como experiência, nos revela o tecido da 

mudança temporal dentro do qual estão presas as nossas vidas, e as perspectivas 

futuras para as quais se dirige a mudança. (RUSEN, pag.57). 

 

 Por conseguinte, a consciência histórica assume um papel de guia na realidade das nossas 

vidas, tendo uma função prática de associação do presente, passado e futuro permitindo uma 

orientação temporal tanto na vida prática como na vida subjetiva admitindo então a competência de 

orientação como sustenta o autor: 

Esta competência supõe ser capaz de utilizar o todo temporal, com seu conteúdo de 

experiência, para os propósitos de orientação para vida. Implica guiar a ação por 

meio das noções de mudança temporal, articulando a identidade humana com o 

conhecimento histórico, mesclando a identidade no enredo e na própria trama 

concreta do conhecimento histórico (RUSEN, pg. 60). 

 

 Não devemos ignorar o fato de que as crianças chegam à escola com um conceito de história 

aprendido no senso comum. O papel do professor é transformar essa ideia do aluno em  conhecimento 

elaborado, permitindo que o mesmo construa o seu próprio saber e tenha discernimento em sua 

maneira de pensar (BARCA, 2001).  

 O método da educação histórica foi desenvolvido no intuito de nos ajudar a crescermos 

enquanto pessoas e para que possamos tomar as melhores decisões de acordo com nossos princípios. 

Assim, podemos perceber a importância desta em nossos estudos para atingirmos a melhor 

pragmática possível. Infelizmente em nossa realidade atual, são poucos os historiadores engajados 

nessa missão de busca e transmissão do conhecimento histórico para seus alunos, tornando muitas 

vezes, o sentido da história como algo inócuo.  

 A falta de ensino aprendizagem adequados, faz com que grande parte da população considere 

o ensino de história algo inútil e ineficaz, servindo apenas como um mero reprodutor de fatos e dados. 

Com o avanço dos estudos e com as novas descobertas, isso tem sido mudado, porém ainda há muito 

para ser feito. Avançamos muito na questão da transmissão da consciência histórica, mas a sociedade 

atingida com os novos métodos e formas são ainda um número ínfimo.  

 A educação histórica tem feito muitos avanços a partir dos seus estudos e devemos nos ater a 

isso, desenvolvendo cada vez mais pesquisas, criando novos métodos e reproduzindo os que já estão 

dando certo. Assim, conscientizaremos cada vez mais um número maior de pessoas para que a 
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Educação Histórica possa ser aplicada sempre. Já imaginou como seria se todos pudessem refletir e 

criticar a realidade em que vivem? Certamente formaríamos cidadãos mais conscientes. 

  

2 Análise didática 

 O livro didático é um material de extrema importância para a educação histórica, pois ele nos 

serve de apoio e nos orienta em relação aos conteúdos a serem ministrados e os meios didáticos pra 

se fazer isso, além de ajudar o aluno a aprender História. Porém, os livros didáticos não possuem 

comprometimento fiel aos alunos e professores por se tratar menos de conteúdo que mercadoria, 

fazendo com que o método e objetivo da educação histórica fiquem comprometidos. 

 Estamos em uma era que o livro didático é manipulado apenas com fins de venda e divulgação, 

sem haver a preocupação com seu conteúdo e com seus fins. O papel do livro didático desta maneira 

se torna inválido e desnecessário, pois não transmite o conhecimento como tal. Esta crise do livro 

didático se transformando em mercadoria é o que tem tornado nosso trabalho dificultoso enquanto 

integrantes da educação básica, tendo muitas vezes, abandonado o livro para nos dedicarmos a outros 

materiais de apoio que criamos por conta própria. 

 Rusen afirma que “todos os especialistas estão de acordo em que o livro didático é a 

ferramenta mais importante no ensino de história”(RÜSEN, 2010, p. 109). E, apesar de sofrer um 

grande déficit do saber histórico, é ainda utilizado nas escolas e tem participação na formação da 

consciência histórica do aluno.  

O aspecto didático específico da análise do livro didático ainda requer, pois, um 

estudo aprofundado e concreto em dois níveis: o teórico, em que se darão uma 

explicação e uma argumentação dos pontos e dos critérios de análise adequados à 

especificidade do livro de história e, naturalmente, o empírico, em que se tratará dos 

conhecimentos, ordenados sistematicamente, que deverão ser aprofundados e da 

configuração que lhes se dará (RÜSEN, 2010, p.111). 

 

 É desgastante pensar que a educação se tornou mercadoria acompanhando o ciclo ininterrupto 

do capitalismo, transformando nosso método educacional em tecnicista, voltado apenas ao mercado 

de trabalho, esquecendo-se da verdadeira aprendizagem e conhecimento, valores éticos e humanos 

que formam um grande cidadão. Ao contrário disso, os aprendizes da educação básica se tornam 

adultos sem pensamento crítico, sendo meros reprodutores dos valores sociais. 

  Essa comercialização impede a plena formação da consciência histórica por parte de 

estudantes, pois o livro didático tem a função apenas de narrar fatos, impossibilitando a reflexão do 
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conteúdo por parte dos alunos, além de não fazer a ligação do passado com o presente e ignorando a 

importância de se saber o passado para suprir as carências de orientação contemporâneas. Assim, o 

resultado é a formação de uma consciência histórica rasa, em que na maioria das vezes o aluno será 

um mero reprodutor das mídias e da cultura de massa, sem compreender a realidade do mundo em 

que vivemos. 

 Lutar na busca por melhorias na construção do livro didático é nosso papel como agentes 

ativos na averiguação da consciência histórica, fazendo com que alguma parcela da sociedade se 

forme refletindo criticamente na sua vida em sociedade, e que não se formem pensando apenas no 

mercado de trabalho e em sua vida particular. Por isso não devemos deixar de buscar métodos para 

exercermos uma educação histórica e uma didática da história voltada ao desenvolvimento humano e 

não ao desenvolvimento das pessoas enquanto capital.  

 Desde o século XX, teóricos estudam  os modos pelos quais podemos melhorar as questões 

metodológicas do livro didático, para que ele seja um instrumento eficaz de escrita e leitura, fazendo 

com que os leitores se adequassem ao mundo moderno, e nas transformações que ocorrem sempre no 

cotidiano. (BITTENCOURT, 2001).  

 O livro didático é um aliado na consolidação dos métodos da educação histórica e na busca 

pela consciência histórica. Por conseguinte, faremos a análise de dois livros didáticos: o livro A 

adotado em uma escola pública da cidade de Goiânia e o livro B adotado em uma escola particular, 

também de Goiânia sobre o tema Reforma Protestante. Para análise dos livros, consultamos o PNLD 

(Programa nacional do livro didático) do ano de 2016 (BRASÍLIA, 2015), no intuito de observarmos 

se os livros estão de acordo com as leis de diretrizes e bases da Educação Nacional.  

 O livro A intitulado Projeto Araribá da autora Raquel Apolinário da Editora Moderna, é 

adotado pela escola pública em questão, há no mínimo quatro anos. É utilizado por todo ensino 

fundamental II e é utilizado como apoio indispensável à professora de história e seu aluno. O tema 

da reforma é inserido no conteúdo correspondido aos alunos do 7º ano, com a média de idade entre 

12 a 14 anos.  

 A temática inicia-se com o tópico da crise religiosa. Este tópico relata os motivos pelos quais 

aparecem críticos da igreja católica e cita o surgimento da burguesia como fator importante para 

iniciar a crítica à igreja vigente. Já o tópico seguinte, descreve como se deu o início da reforma, 

destacando a venda de indulgências como o principal motivo para tal acontecimento, pois a partir dai, 

aparecerão os críticos da religião católica. A doutrina da reforma é a próxima temática abordada, 

retratando quais os valores seriam adotados pela nova corrente religiosa que se difeririam da igreja 
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católica e, por último o tema intitulado  outros movimentos reformadores que é o tópico responsável 

por expor quais foram às outras doutrinas que surgiram a partir do Luteranismo, consideradas a 

primeira corrente opositora do catolicismo. A autora cita o anglicanismo e o calvinismo, versões 

adaptadas do Luteranismo, que se manifestaram na Inglaterra e França respectivamente.  

 Com a leitura do capítulo, fazendo a análise bibliográfica do conteúdo, percebemos que a 

autora do livro tem compromisso com a veracidade dos fatos e pontuou as partes principais do assunto 

abordado, permitindo tanto ao aluno como o professor, absorverem o que foi o acontecimento 

denominado Reforma. Porém, podemos analisar falhas pontuais que impedem o aluno de fazer a 

reflexão do tema com sua realidade vivida. De início, observamos que os tópicos constituídos são 

bem sucintos e não aprofundam nos conteúdos, fazendo com que a construção do conhecimento do 

aluno seja dada de forma rasa, sem compreender verdadeiramente o fato, tornando um mero 

reprodutor dos acontecimentos, sem criticá-los.  

 A autora falha em não iniciar o capítulo instigando o aluno a testar o seu próprio conhecimento 

prévio, fazendo questões que o introduza ao tema relacionando-o com sua realidade. Não há, no 

decorrer da escrita, fontes que façam o aluno refletir e sim, apenas relacionar, o que não torna 

completo o saber histórico. Há também, um enfoque para apenas questões políticas e religiosas, 

deixando de lado os outros âmbitos da sociedade, colocando os motivos do início da reforma por 

essas duas questões respectivamente.  

 O contexto é pouco abordado, não havendo a relação do tema com o cotidiano vigente e com 

as diversas classes sociais que constituíam a sociedade da época, partindo sempre de uma visão 

europeia da história. Os exercícios propostos ao final do capítulo procuram fazer o aluno pensar seus 

dias atuais, fazendo a ponte com o passado, porém os exercícios tratam das questões políticas e não 

fazem o devido enfoque ao tema das religiões.  

 O livro B intitulado História, sociedade e cidadania do autor Alfredo Boulos Júnior, é adotado 

pela escola particular em questão por três anos. Assim como o livro A, também é utilizado por todo 

ensino fundamental II e serve como apoio imprescindível à professora de história e seu aluno. O tema 

da reforma é inserido no conteúdo correspondido aos alunos do 7º ano, com a média de idade entre 

12 a 14 anos.  

 O capítulo se inicia com um pequeno mapa para contextualizar os alunos do espaço onde 

ocorreu o movimento e uma pequena investigação do conhecimento prévio dos mesmos para que 

sejam introduzidos ao tema antes do início dos textos.   O conteúdo é dividido em tópicos, iniciando 

com os motivos da Reforma, abordando a insatisfação dos reis e príncipes em relação ao grande poder 
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que a igreja exercia e a corrupção e despreparo dos membros do clero, citando as indulgências e a 

venda de falsas relíquias.  

 Em seguida, o autor retrata quem foram os primeiros reformadores, fazendo uma pequena 

biografia de cada e explicando os motivos pelos quais quiseram se desligar do catolicismo, criando 

outras correntes religiosas. Martinho Lutero será o reformador mais abordado no tema, sendo exposta 

sua biografia, a forma como se deu sua reforma religiosa, e suas doutrinas que diferenciavam da igreja 

católica. O calvinismo e o anglicanismo também são abordados, mas com menos enfoque que o 

Luteranismo.  

 Fazendo a verificação crítica, podemos perceber que o livro tem o objetivo de assistir não só 

o professor, mas também o aluno, abordando o conteúdo de uma forma acessível aos adolescentes 

que farão uso da obra. O conteúdo em si, está bem colocado, explanando diversos âmbitos do assunto, 

porém percebemos que a temática é colocada substancialmente, falhando na contribuição de aquisição 

do verdadeiro conhecimento.  

 A visão posta pelo livro é europeia, partindo sempre da visão de mundo do europeu, 

esquecendo-se das minorias e do restante dos continentes. Não há a ligação com o restante do globo, 

fazendo à relação dos acontecimentos contemporâneos a reforma, que possuem extrema importância, 

passando assim, a ideia de que somente os acontecimentos relacionados ao continente europeu 

possuem relevância em nossa história.  

 Os exercícios feitos ao final do capítulo trazem muitas fontes, escritas e visuais e também 

fazem ponte do passado com o presente, mostrando ao aluno que o passado tem importância para nós 

no presente, mas são exercícios de feedback que não permitem ao aluno produzir uma narrativa a 

caminho da consciência histórica, por se tratar de um conteúdo raso.  

 Fazendo a comparação com os dois livros didáticos A e B, podemos perceber que o livro B 

possui vantagem sobre o A por abordar melhor as questões relacionadas ao tema da reforma, 

aprofundando mais no conteúdo, trazendo questões que não sejam meramente políticas econômicas, 

fazendo o aluno pensar no tema antes de iniciá-lo e, trazer diversificadas fontes nos exercícios de 

fixação do conteúdo. Apesar dessa vantagem, percebemos que de uma maneira geral, ambos os livros 

abordam o tema da mesma maneira, falhando na contribuição da formação da consciência histórica 

pelos alunos e como suporte ao professor.  

 Portanto, é preciso que haja cada vez mais estudos e análises do livro didático para que 

possamos reformulá-lo da maneira mais adequada a História e não, pensando sempre nos fins 

mercantis de produção e divulgação editorial. É de suma importância que nos engajemos a um projeto 
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do livro didático como um material que acrescente em sala de aula, que permita diferentes discussões 

acerca de um determinado tema e que não reproduza a velha história cristalizada, tendo sempre a 

versão européia como única e sim, que o livro possa mostrar aos alunos a variedade de discussões 

sobre o conteúdo e a sua importância para nossos dias atuais. Através do livro didático voltado para 

formação da consciência histórica, construiremos alunos interessados em aprender História e a refletir 

a sua realidade presente. Os alunos devem entender que, é buscando o passado que vamos encontrar 

as respostas do presente e que, para que consigamos formar cidadãos conscientes que possam mudar 

sua realidade, é necessário que o ensino de história seja utilizado nos moldes de uma Educação 

Histórica.    
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DA NOVA INGLATERRA AO OESTE VACANTE: UM DIÁLOGO 

ENTRE A HIPÓTESE DA FRONTEIRA E A HIPÓTESE 

TEUTÔNICA NA HISTORIOGRAFIA DOS ESTADOS UNIDOS 

(1893-1920) 

 

César Henrique Guazzelli e Sousa43  
 

RESUMO: Nos últimos decênios do séc. XIX, a história profissional nos Estados Unidos se 

consolidava como disciplina autônoma a partir da polarização da hipótese teutônica de Henry Baxter 

Adams como matriz interpretativa do pretérito nacional. Segundo essa perspectiva, o estudo da 

história estadunidense seria esteado pela inquirição das origens germânicas das instituições da Nova 

Inglaterra, a partir da noção de history as past politics. Na virada do século, contudo, a matriz proposta 

por Adams rapidamente perdeu terreno para a hipótese da fronteira de Frederick Jackson Turner, que 

propunha uma ruptura da história nacional com a grande narrativa da Histoire des Civilisations e o 

deslocamento do olhar dos historiadores do Leste para o Oeste, do litoral atlântico para Grande 

Continente e da primazia das instituições políticas para o ambiente como elemento formador das 

instituições nacionais.  

 

 

 Durante toda a primeira metade do século XX, a hipótese da fronteira polarizou o debate 

historiográfico nos Estados Unidos, definindo um conjunto determinado de premissas a ser testadas, 

uma estrutura narrativa que buscava unir as diferentes experiências regionais em uma totalidade 

nacional e uma matriz interpretativa marcada pela cisão com a Histoire des Civilisations, voltando-

se para o wilderness, o Oeste vacante do continente americano para compreender a gênese e o 

desenvolvimento das instituições estadunidenses e do ‘caráter nacional’. Apresentada por Frederick 

Jackson Turner na Worlds Columbian Exposition de Chicago em 1893, perante os membros da 

American Historical Association sob o título ‘A Significância da Fronteira na História dos Estados 

Unidos’, a hipótese estruturava-se sobre a premissa geral de que  "existência de uma área de terras 

livres, a sua contínua recessão e o avanço dos assentamentos americanos para o Oeste, explicam o 

desenvolvimento da América" (TURNER, 1921, p. 7).  

 A tese de Turner se assentava no pressuposto geral de que a presença de terras livres no Oeste 

do continente norte-americano atraía contínuas levas de novos colonos, ávidos por escapar das 

constrições do Leste, já demasiadamente supliciado com as dificuldades impostas pela vida urbana, 

pela industrialização e pela crescente escassez de terras cultiváveis. Afastados do ambiente civilizado 

das cidades, das instituições consolidadas e das relações de poder, em contato com o wilderness 
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intocado, esses homens e mulheres eram lançados em um estado de natureza no qual estavam livres 

para perseguir a prosperidade econômica. Do outro lado da fronteira não havia qualquer entrave para 

a ascensão do homem comum, salvo a sua própria fraqueza e inépcia. Dessa forma, a democracia 

norte-americana era constantemente regenerada pelo processo de expansão, já que os conflitos sociais 

eram escoados para o Oeste, que funcionava como uma válvula de escape (safety valve) que prevenia 

a desigualdade, alimentando a premissa liberal do 'self made man' e do igualitarismo. Na medida em 

que os colonos se deslocavam para o Oeste, em um constante embate de domesticação do ambiente, 

em contato direto com o meio natural, a identidade europeia era abandonada, dando lugar a um sujeito 

etnicamente europeu, mas culturalmente atrelado e adaptado ao Novo Mundo (ÁVILA, 2009, p. 85). 

 Ao contrário das diversas relações de poder, das diversas teias de autoridade definidas pela 

tradição europeia, a fronteira era livre, 'free for the taking', uma enorme reserva de terras férteis que 

―provava os homens antes de adotá-los. “A um território rude, homens de ferro” (RIEUPEYROUT, 

1957, p. 18). Orgulhosos da liberdade e da prosperidade alcançada à custa de inúmeras dificuldades, 

os homens da fronteira se integravam de corpo e espírito a um território que já não se furtava a 

fornecer-lhes a subsistência. O embate com as condições austeras do ambiente selvagem, a 

necessidade de prosperar através do próprio esforço e produzir o próprio sustento, segurança e 

conforto; tudo isso reforçou uma cultura do trabalho e, ao mesmo tempo, uma distribuição equânime 

de oportunidades e bens sem precedentes em qualquer outro lugar, na hipótese de Turner. 

Economicamente, o resultado seria um modelo liberal avesso à pauperização e à concentração de 

renda, com distribuição de oportunidades e liberdades. Politicamente, o advento da democracia, já 

que esses homens jamais haviam se submetido a uma autoridade e, portanto, só poderiam admitir um 

poder do qual participassem de forma ativa e legítima. 

 Ao considerar a proposta turneriana de interpretação da história dos Estados Unidos a partir 

da determinância da fronteira sobre a experiência dos colonos no continente norte-americano, 

propomos uma síntese das ideias gerais do autor em dez premissas menores que, quando reunidas e 

correlacionadas, oferecem um panorama bastante elucidativo da hipótese geral da fronteira. Essas 

premissas, elencadas por Velho (2009, p. 9-10), foram adaptadas e desenvolvidas para os fins do 

presente trabalho. Em primeiro lugar, cada área do Oeste alcançada pelos colonos passou por um 

processo inicial de retorno a condições simples e primitivas. A partir dessas condições, as referidas 

áreas prosperaram paulatinamente desde pequenas propriedades rurais isoladas e autossuficientes até 

complexas comunidades integradas, democráticas, liberais, igualitárias e pautadas pela cultura do 

trabalho e da recompensa proporcional ao esforço individual. Esse processo purgou os colonos do 

Oeste dos vícios típicos do Velho Mundo, associados a privilégios feudais e à exploração do homem 

pelo homem. O contato com o wilderness, dessa maneira, promoveu o florescimento de uma 
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Civilização livre das distorções e problemas que acometaram o mundo europeu (FABER e MARTIN, 

2009; CRONON, 1995; KOLLIN, 2016; BILLINGTON, 1973). 

 Em segundo lugar, sempre que uma grande barreira física se interpunha entre os pioneiros e a 

costa oriental do continente – cordilheiras, grandes rios, desertos, lagos – o contato entre o Leste e o 

Oeste se tornava mais tênue, impelindo a necessidade de adaptação dos sujeitos ao novo ambiente e, 

nesse processo, forçando-os a abandonar velhos hábitos e práticas em favor de outras, adequadas à 

domesticação do ambiente selvagem. A esse processo de adaptação determinada pelo ambiente 

natural Turner denominou ‘americanização’. Dessa forma, o westward movement que se desenvolveu 

desde a costa atlântica, varando os Apalaches, avançando sobre o Mississipi, atravessando as Grandes 

Planícies em direção às Montanhas Rochosas e, depois, trespassando os desertos de Utah, Nevada e 

Califórnia em direção ao Pacífico, impôs sobre os pioneiros e os yeoman farmers, por meio do embate 

com a selva, o imperativo de adequarem suas ferramentas, métodos de cultivo, modos de pensar, agir 

e se relacionar com o meio a sua volta completamente novos. Na teoria da história que subjaz à tese 

de Turner, o ambiente determina a cultura (HOFSTADTER, 1949; BLOCK, 1980; HOFMANN, 

2002; BILLINGTON, 1973; GORDON, 1964, p. 118; MASSIP, 2012).  

 A terceira premissa aponta que a americanização antecitada fez com que colonos de diversas 

nacionalidades abandonassem paulatinamente grande parte de suas raízes europeias e seus hábitos 

culturais definidos pela tradição. Nesse processo, a jornada coletiva de domesticação do Oeste fez 

com que povos e sujeitos anteriormente díspares se aproximassem, embora ainda mantivessem 

resquícios de suas culturas tradicionais. O processo simultâneo de aproximação cultural dos colonos 

definida pelo ambiente e distanciamento definido pela tradição promoveu uma ‘nacionalidade 

compósita para o povo americano’. Assim, ao passo que a constante necessidade de adaptação ao solo 

e ao wilderness exercia um efeito de integração entre os colonos, por meio da jornada modal de 

domesticação do Oeste, as constrições da tradição e, ainda, as distinções entre as diversas formas de 

adaptação impostas pelas diferentes regiões do país aos pioneiros garantiram um efeito oposto de 

autonomização e singularidade  (TAYLOR, 1967, p. 10; BILLINGTON, 1973; GORDON, 1964, p. 

118; RIDGE, 1986; MASSIP, 2012). 

 Em quarto lugar, conforme a hipótese turneriana o desenvolvimento das instituições políticas 

dos Estados Unidos, assim como o florescimento e amadurecimento do sentimento nacional, foi 

definido pela fronteira. Em cada nova região alcançada pelos colonos, o concomitante crescimento 

da população e das demandas os impelia à colaboração e formação de coletividades cada vez mais 

organizadas. Dessa forma, as instituições surgiam de baixo para cima, a partir da iniciativa e trabalho 

das comunidades fronteiriças, e não de cima para baixo, a partir da imposição das regras já 

consolidadas pelo poder nacional aos indivíduos. Estas comunidades, ao se integrarem à federação, 
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já se encontravam desenvolvidas, erigindo-se sobre instituições gestadas a partir da cultura local e 

suas necessidades (PIERSON, 1942; GRESSLEY, 1958). Isso nos leva à quinta premissa, segundo a 

qual apesar de os Estados Unidos terem sido colonizados por povos que migraram das mais diversas 

partes do mundo para a América e, ainda, terem sido formados a partir da integração de fronteiras 

sucessivas e distintas no tempo (momento de colonização) e espaço, as características econômicas e 

sociais da fronteira agiram de forma a prevenir o secionalismo e o separatismo. A incessante 

mobilidade populacional, o crescente dinamismo econômico que integrava as diversas regiões e a 

experiência coletiva definida pela dominação do wilderness e criação de uma vida comunitária a partir 

de condições primitivas forneceram o amálgama necessário para a manutenção da unidade nacional. 

 Em sexto lugar, a fronteira originou e motivou o individualismo dos colonos. Entregues a uma 

situação na qual a sobrevivência e a prosperidade dependiam unicamente na capacidade individual 

de sobrepor-se à austeridade do ambiente através do trabalho, os colonos mantinham-se alinhados a 

um ideal laboral radical e a uma ideia de justiça distributiva baseada no esforço pessoal. Dessa forma, 

a democracia estadunidense foi originada no ambiente da fronteira e medrada pelas condições 

impostas pelo Oeste. Assim (sétima premissa), desenvolveu-se sustentada no pequeno produtor rural, 

construída a partir das assembleias deliberativas locais. Destarte, ela seria uma instituição distinta 

daquela amadurecida no interior do movimento iluminista europeu e utilizada como combustível para 

o combate ao Absolutismo monárquico. Originava-se não do embate contra uma autoridade abusiva 

em um ambiente de exploração, mas do congraçamento entre sujeitos reintroduzidos em estado de 

natureza e, portanto, purgados dos vícios da Civilização europeia (FORD JR., 1993; BILLINGTON, 

1973; GRESSLEY, 1958). 

 Em oitavo lugar, Turner defendia o ‘argumento da válvula de escape’, segundo o qual a 

fronteira agiu de forma a aliviar o conflito entre capital e trabalho no leste. Quando as constrições 

sobre os trabalhadores se tornavam demasiadamente agudas no ambiente urbano e crescentemente 

industrializado do Leste, os colonos se deslocavam para o Oeste, onde as terras eram abundantes, 

férteis e livres. Essa enorme oferta de recursos proporcionada pela fronteira assegurou que os salários 

não fossem comprimidos a valores ostensivamente baixos e, complementarmente, ofereceu um 

ambiente de oportunidades que garantiu a distribuição de recursos e agiu contra a concentração de 

terras e capitais. Porém (nona premissa) o fechamento da fronteira criou um ambiente em que "a era 

de livre competição dos indivíduos pelos recursos não apropriados da nação" (TURNER, 1921, p. 

312) havia chegado ao fim. As condições materiais da fronteira não mais agiriam como uma força 

regeneradora, o que ameaçava as condições que mantiveram a distribuição de recursos, oportunidades 

e liberdades na América; além disso, as forças que alimentavam a democracia estadunidense também 

cessariam, o que demandava dos historiadores um olhar prospectivo e programático, propondo formas 
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de fazer as instituições estadunidenses gestadas sob os auspícios da fronteira manterem-se estáveis e 

funcionais após o seu termo. 

 Finalmente, Turner afirmava que nos Estados Unidos, desde o período colonial as condições 

sociais, políticas e econômicas mantiveram-se tensionadas entre o pioneiro democrático e o 

capitalista. Na história estadunidense, há uma disputa persistente entre a democracia radical – que se 

desenvolveu sobretudo em virtude da ação positiva da fronteira sobre as instituições e sujeitos da 

América – e interesses conservadores - resquícios de um modelo civilizatório herdado da Europa. 

Assim, “se a democracia americana baseava-se na abundância de terras livres; estas eram as condições 

mesmas que modelaram o seu crescimento e os seus traços fundamentais” (TURNER apud VELHO, 

2009, p. 11). No final dos século XIX, porém, o país encontrava-se “engajado na tarefa de 

reajustamento de seus antigos ideais a novas condições, voltando-se cada vez mais para o governo 

em busca da preservação de sua democracia tradicional” (Idem). 

 Quando a hipótese da fronteira apareceu no cenário acadêmico dos Estados Unidos, a 

historiografia do país era dominada por dois temas centrais: por um lado, a controvérsia em torno da 

escravidão desenvolvida a partir dos trabalhos de Hermann von Holst, que sublinhava as diferenças 

econômicas, sociais e culturais entre o norte e o sul do país e buscava compreender o impacto da 

escravidão sobre as instituições nacionais. Por outro, havia a teoria do gérmen (ou hipótese teutônica) 

ligada, sobretudo, à figura polarizadora de Henry Baxter Adams, que se estruturava sobre a noção 

central de que os Estados Unidos se desenvolveram a partir do florescimento dos gérmens da cultura 

germânica na América (GRESSLEY, 1958, p. 230; HOFSTADTER e LIPSET 1968, p. 3). 

Sobrepondo-se a essas duas matrizes historiográficas, a hipótese da fronteira ganhou terreno com 

notável rapidez nos primeiros anos do séc. XX, tornando-se o grande marco referencial para a 

narração e interpretação do pretérito estadunidense e estabelecendo os axiomas que sustentariam o 

desenvolvimento da historiografia profissional do país nas décadas seguintes.  

 Ao propor sua hipótese, Turner buscava dialogar (e romper) sobretudo com Henry B. Adams 

e sua teoria do gérmen. Adams (1881) sustentava a sua teoria germinal em um método comparativo, 

buscando demonstrar as equivalências e similitudes entre a organização política das comunidades e 

vilas germânicas e os colonos da Nova Inglaterra. Para isso, Adams transitava livremente entre os 

relatos de Tácito entre os séculos I e II a respeito da posse de terras entre os germanos e as descrições 

Steadman Adis, já na penúltima década do século XIX, sobre os costumes de uma vila germânica na 

região da Turíngia. Nos dois casos, buscava atestar a partir dos relatos apresentados que os hábitos e 

instituições da Nova Inglaterra eram emulações de um modus vivendi germânico do outro lado do 

Atlântico, perfazendo uma narrativa que vinculava a América e a Europa em um enleio de 

continuidade.  
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 Para Billington (1971), o método da teoria germinal baseava-se na comparação pelo 

historiador entre uma instituição a ele contemporânea (como por exemplo uma cidade da Nova 

Inglaterra) e uma instituição de um passado remoto para provar que uma descendia da outra. Caso as 

semelhanças fossem muito grandes, descartava-se a necessidade de traçar historicamente um caminho 

metódico e crítico que concatena passado e presente. Para o autor, era um método fundamentalmente 

anacrônico. Ainda segundo o mesmo autor (BILLINGTON, 1958, p. 140), Herbert B. Adams “via o 

desenvolvimento da humanidade em termos evolucionários, mas sustentava que o ambiente não tem 

lugar na equação. Isso porque [para Adams] as instituições americanas somente podem ser entendidas 

como o florescimento de ‘gérmens’ europeus que se originaram entre tribos teutônicas nas florestas 

da Alemanha medieval”.  

 Contudo, as críticas ao autor – em sua imensa maioria advindas de autores vinculados à tese 

da fronteira - são, por vezes, demasiadamente reducionistas. A pretensão de cientificidade da história 

no final do século XIX, assim como o esforço autonomização da disciplina nos Estados Unidos até o 

fim do século XIX, concentrava-se sobretudo nos trabalhos de Adams e seu círculo de seguidores 

empenhados em definir um objeto de pesquisa e um método que a diferenciasse da escrita da história 

como exercício literário. Porém, na virada do século, um crescente grupo de jovens historiadores dos 

Estados Unidos encontrou na hipótese da fronteira um núcleo firme de premissas suficientemente 

gerais para modelar e reformular a narração do pretérito estadunidense a partir de bases supostamente 

racionais e metodicamente guiadas. Adams, como grande parte dos historiadores dos Estados Unidos 

que, entre as décadas de 1880 e 1920 construíram as bases da teoria e do método historiográfico em 

terras norte-americanas, teve toda a sua formação profissional desenvolvida em universidades alemãs  

(doutorou-se em Heidelberg sob os auspícios de Bluntschli e Droysen) (CUNNINGHAM, 1981, p. 

270). Assim, balizado pelos pressupostos do historicismo germânico, organizou seus seminários e 

estabeleceu seu programa de estudos na John Hopkins University a partir de “uma aproximação com 

a evidência histórica guiada pelo método e pela crítica, sem as distorções (tanto quanto for 

humanamente possível) provocadas pelos valores subjetivos e preferências do historiador como 

indivíduo ” (CUNNINGHAM, 1976, p. 244). 

 Declarando-se, tanto por formação como por inclinação pessoal, como historiador e cientista 

político, Adams (1895, p. 79) definia a política como vulgar sem o amparo da história para libertá-la; 

igualmente, a história se desfazia em mera literatura ao se desvincular da prática política. Dessa forna, 

enquanto a história concedia dignidade, harmonia e sentido às ações políticas ao integrá-las em uma 

totalidade diacrônica e concordante, a política obsequiava à história sua relevância e sustentava sua 

pretensão de cientificidade ao tornar suas inferências e postulados verificáveis e  validáveis por meio 

de critérios racionais e metodicamente guiados de seleção e análise dos documentos. Amparado nas 
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ideias do historiador britânico Edward Freeman e do jurista suíço Johann Bluntschli, o autor defendia 

uma conceituação da ciência histórica vinculada sobretudo à análise das instituições políticas – noção 

definida por ele como history as past politics (CUNNINGHAM, 1976). 

 O conceito de política adotado por Adams e vinculado ao ofício do historiador é 

consideravelmente amplo. O autor explica que ao utilizá-lo, não intenciona restringir a ciência 

histórica ao campo das ‘coisas do Estado’; antes disso busca, como os gregos da Antiguidade, 

englobar todos os domínios do homem enquanto sujeito civilizado. Assim, todos os interesses mais 

elevados da humanidade - passando inclusive pela literatura, artes, comércio e trabalho – devem ser 

englobados na noção de ‘política’ adotada por Adams, associada à ideia de Politéia ou 

Commonwealth. A partir desse pressuposto, o autor afirma que “os homens civilizados vivem, se 

movem e existem em sociedade. Catedrais, palácios, colégios e Universidades são simplesmente 

instituições dentro do Estado, devendo a sua segurança e existência legal à autoridade estatal”.  Em 

função disso, “a corrente fundamental da história corre pelos canais da política ” (ADAMS, 1895, p. 

68). 

 Para Adams, a política é a dimensão do pretérito na qual se torna mais claramente perceptível 

e observável o funcionamento e desenvolvimento de uma dada sociedade, integrando e dando coesão 

aos diversos campos da inquirição histórica. Em concordância com Ranke, afirmava que a 

“continuidade da história aparece preeminentemente nos Estados ” (ADAMS, 1895, p. 76). 

Parafraseando Maurenbrecher defendia que “sem lei, ordem e um bom governo, não pode haver arte, 

ciência ou cultura em um dado commonwealth. Todas as forças significativas de uma coletividade 

existem e se movem dentro dos limites da sociedade civil [organizada]". 

 Assim, a investigação do passado sustentava-se na ação polarizadora do Estado como 

legitimador e formador das instituições nacionais e locais, sublinhando uma visão da sociedade 

definida de cima para baixo e destacando a ação de sujeitos exemplares no processo de formação e 

amadurecimento da ‘civilização americana’. É justamente por isso que Adams afirmava 

convictamente que, para compreender a formação das instituições nacionais, era necessário olhar para 

o Leste. Afinal, somente após a ação volitiva e organizada do Estado os territórios a Oeste poderiam 

se integrar à Federação, sendo paulatinamente purgados da barbárie do wilderness e assimilados a 

uma situação de civilização já plemanente amadurecida a partir do Atlântico antes de ser exitosamente 

transplantada para os territórios ao poente.  Segundo o autor,  

 

Ao entrar na Nova Inglaterra, alcançamos o berço das instituições americanas. Para alguns 

de nós, é a terra de nossos pais, e não podemos nos aproximar do recinto de sua presença 

ausente sem o sentimento de veneração filial. Aqui eles assentaram, larga e profundamente, 

as fundações da liberdade da América, sem as quais a ciência dos americanos seria, hoje, 

como uma criança ensaiando os seus primeiros passos. Aqui [na Nova Inglaterra] se 
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desenvolveram as municipalidades, com seus governos locais, a base e elemento central de 

nosso sistema político. A partir dessas municipalidades formaram-se os condados [...] os 

Estados e, finalmente, os Estados Unidos (ADAMS, 1881, p. 6). 

 

 O conceito de História como past-politics foi, já no fim do século XIX, criticado, com grande 

centralidade dos historiadores turnerianos, em três frentes: em primeiro lugar, tinha um escopo 

demasiadamente reduzido e específico; em segundo lugar, sua relevância para os interesses do 

presente mostrava-se menor do que a alegada; por último, apresentava um pendor elitista, silenciando 

e ignorando o homem comum (HIGHAM et. al., 1965, p. 105). A tese da fronteira logrou a sua força, 

longevidade e penetração no imaginário do ‘homem comum’ estadunidense justamente pela sua 

generalidade e flexibilidade, bem como pela sua capacidade de agregar as experiências regionais 

díspares em uma narrativa unívoca da história da nação. Ademais, Turner percebia os fatos e 

problemas políticos como insuficientes para a compreensão de uma série de problemas levantados 

pelos historiadores norte-americanos no final do século XIX.  Adotando uma posição 

materialista, ao analisar a cultura a partir do embate entre sujeito e ambiente, o historiador de 

Wisconsin creditou à tensão entre homem e meio e os desdobramentos daí decorrentes a centralidade 

de suas análises.   

 A teoria germinal de Adams, por outro lado, mostrava-se incapaz de dialogar com as 

crescentes tensões e contradições que fervilhavam nos Estados Unidos entre as décadas de 1890 e 

1900. Seu monismo político não conseguia explicar os conflitos cada vez mais frequentes e violentos 

que opunham a classe trabalhadora às grandes corporações, tampouco as crises cíclicas do liberalismo 

na década de 1910 que culminaram na fundação do Federal Reserve (RICHARDSON & SABLIK, 

2015). Também não era capaz de manter um equilíbrio concordante entre a singularidade das histórias 

regionais e estaduais e a generalidade da história nacional. Em busca de um modelo aplicável à 

história dos Estados Unidos afinado com a Kulturgeschichte alemã, Adams construiu uma teoria que, 

ao sublinhar os elementos que aglutinavam a cultura nacional e definiam as instituições nacionais, 

suprimia as diferenças. 

 Em relação ao alegado elitismo da matriz interpretativa da história dos Estados Unidos de 

Adams, a teoria turneriana forneceu uma de suas contribuições mais substanciais – e uma das poucas 

que se manteve em pé após a avalanche de críticas que a tese da fronteira passou a sofrer sobretudo 

a partir da década de 1930. Conforme aponta Kerwin Klein (1996), a hipótese da fronteira se 

desvencilhou da interpretação da história a partir da compreensão dos atos dos sujeitos excepcionais 

que conduziam a política nacional. Instituiu, em seu lugar, uma forma de narrar e interpretar a nação 

a partir de grupos subalternos e sujeitos anônimos, os colonos e pioneiros da fronteira. Os conflitos 

entre o 'Whig Party' e o 'Democratic Party', as tensões entre o norte protecionista e manufatureiro e 
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o sul liberal e escravista davam lugar à marcha civilizadora de um herói coletivo - o povo. Assim, os 

estadunidenses encontraram na interpretação turneriana do pretérito nacional uma narrativa com a 

qual identificavam-se; nela, de coadjuvantes passivos das decisões capitaneadas pelas elites políticas 

nacionais, tornavam-se protagonistas de sua própria história e do destino da nação.  

 As pessoas ordinárias foram alçadas a uma estatura heroica e suas memórias e vivências se 

tornaram significantes na medida em que se integravam a um contexto geral, dando força, 

organicidade e materialidade à premissa da fronteira. Dessa forma, ao passo que a hipótese de Turner, 

crescentemente incorporada ao imaginário estadunidense e integrada ao senso comum (o mito da 

fronteira), fornecia à população um enredo por meio do qual os sujeitos ordinários integravam as suas 

histórias individuais a uma premissa de significância maior para a história da nação - a marcha para 

o Oeste - esse processo de identificação reforçava a hipótese turneriana, funcionando na ocasião como 

validação empírica de seus postulados. 

 Em sua ruptura, Turner (1920) definiu que a história da América não era um mero apêndice 

da História da Civilização Ocidental, cujo epicentro estava na Europa. Sua natureza era distinta, 

demandando um método também distinto e estabelecendo uma narrativa progressista que associou o 

Leste ao passado e o Oeste ao futuro. O Leste ao vício e o Oeste à purificação. A história dos Estados 

Unidos não seria, na perspectiva turneriana, mero apêndice de uma matriz europeia. Ela era ‘outra 

coisa’. A hipótese turneriana voltava o seu olhar não para a Nova Inglaterra, mas para o Grande 

Continente. Não para as vilas e cidades, mas para o wilderness. Não para as relações entre europeus 

e americanos, mas para a relação entre o homem americano e o seu ambiente, o wild country. A 

preocupação de Turner residia, sobretudo, na definição de uma historiografia que fosse capaz de 

explicar não os vínculos de continuidade e as semelhanças entre o Velho e o Novo Mundo, mas as 

rupturas, as peculiaridades do homem americano. Nas palavras do autor,  

 

Na colonização da América, temos que observar como o modo de vida europeu adentrou o 

continente, e como a América modificou e desenvolveu esse modo de vida [...]. O início da 

nossa [escrita da] história é o estudo dos gérmens europeus desenvolvendo-se no ambiente 

americano. Atenção excessiva foi dada pelos acadêmicos às nossas origens germânicas, e 

pouca atenção aos fatores propriamente americanos. A fronteira é a linha de americanização 

mais rápida e efetiva. A natureza domina o colonizador. Ela o encontra europeu em suas 

vestes, indústrias, ferramentas, modos de viagem e pensamentos. Ela o retira do vagão de 

trem e o coloca em uma canoa de bétula. O despe de seu vestuário da civilização e o coloca 

em colete e mocassim de caçador. O abriga na cabana de madeira dos Cherokee e Iroqueses 

[...]. Em resumo, na fronteira o ambiente é inicialmente muito austero para o homem. É 

preciso aceitar as condições impostas ou perecer, e assim o colonizador se assenta nas 

clareiras e segue as trilhas indígenas. Pouco a pouco ele transforma o ambiente selvagem, 

mas o resultado não é a velha Europa, não é simplesmente o desenvolvimento de germes 

germânicos [...]. O fato é, aqui está um novo produto que é American TURNER, 1920, p. 5). 
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  No trecho transcrito, fica evidente que, ao apresentar a sua hipótese da fronteira, Turner não 

entrou em choque direto com a teoria germinal, tampouco tentou desconstruí-la ou negar a sua 

importância e validade para a historiografia dos Estados Unidos. O autor propôs uma via alternativa 

de estudos que buscava, antes de refutar as pesquisas sustentadas pelo trabalho de Adams, apontar 

um caminho complementar. Para o autor, a teoria do gérmen era válida como uma hipótese a nortear 

os trabalhos de historiadores dedicados a compreender os vínculos de continuidade e similaridade 

entre as Europa e América. Contudo, o estudo das diferenças, dos elementos singularizadores do 

‘homem americano’ e das instituições do Novo Mundo, demandava uma nova hipótese. É a partir daí 

que devemos compreender a proposição da hipótese da fronteira e o diálogo que o autor estabeleceu 

com Adams. 

 Para Turner, atraídos para a América e, posteriormente, para a fronteira pela oferta quase 

ilimitada de recursos, pelo imaginário de um novo Éden e pela ética puritana do trabalho 

individual/recompensa, os yeoman farmers estavam imbuídos de uma forte convicção igualitária e 

liberal – Deus criou todos os homens à sua imagem e semelhança e deu a eles as mesmas 

oportunidades e faculdades. Dessa convicção, deriva outra, o libertarianismo - todos são livres para 

buscar a sua própria felicidade e êxito; o sucesso pessoal seria resultado única e exclusivamente 

tributado ao esforço e empenho do indivíduo, enquanto o insucesso deveria ser atribuído à leniência 

e preguiça (TURNER, 1920; SMITH, 1950; SLOTKIN, 1973).   

 Essas convicções, contudo, só puderam tomar corpo na região da fronteira, onde, para o autor, 

as relações de poder, a hierarquia e os abusos do direito de propriedade não existiam. O 

colaboracionismo entre os colonos na fronteira, balizado pelo igualitarianismo, pela ética do trabalho 

e pelas convicções liberais dos colonos, seria, portanto, a base da democracia nos Estados Unidos. 

Daí a ênfase turneriana na ideia de que a democracia estadunidense nasceu da selva, do wilderness, 

provocando uma cisão fundamental com a Europa e com Adams e entregando à América as rédeas 

de seu próprio desenvolvimento e a prerrogativa de narrar a sua própria história . Não por acaso, no 

prefácio da sua coletânea de artigos sobre a tese da fronteira, Turner (1921, p. 4) citou um comentário 

feito pouco mais de um século antes pelo então embaixador francês M. Adet, “Jefferson, eu digo, é 

americano, e por isso ele não pode ser sinceramente nosso amigo. Um americano é, desde o seu 

nascimento, inimigo de todo o povo europeu”. 

  Fato é que, na virada do século, hipótese turneriana, mostrava-se muito mais afinada do que a 

hipótese teutônica com o momento delicado vivido pelo país. Ao definir que o fechamento da 

fronteira havia encerrado um momento fundamental da história dos Estados Unidos – a marcha para 

o Oeste (westward movement), Turner creditava o malogro da economia nacional e as crescentes 

tensões que acometiam o país ao fim das benesses oferecidas pelo ambiente fronteiriço, oferecendo, 
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a um só tempo, uma interpretação do pretérito que estabelecia uma narrativa exitosa em harmonizar 

as singularidades regionais com a unidade nacional, uma explicação para a crise que acometia o país 

e, ainda, um propósito programático, lançando para o futuro o desafio de salvaguardar os ‘valores 

essenciais’ do passado fronteiriço em um futuro pós-fronteiriço (SLOTKIN, 1981, p. 609).  

 Outros elementos ajudam a compreender a crescente atenção que a hipótese da fronteira 

recebeu dos historiadores estadunidenses, culminando na sua reificação e conversão em tese 

axiomática na década de 1920, estruturando, no interior da matriz disciplinar da história, o campo de 

estudos da western history. A hipótese da fronteira ganhou impulso entre os historiadores dos Estados 

Unidos no preciso momento em que o movimento progressivo atingia o seu auge, oferecendo um 

modelo interpretativo da América que, embora tivesse como personagem nuclear de sua narrativa o 

‘homem comum americano’, poderia ser utilizada pelos reformadores e ativistas do movimento sem 

o risco de serem marcados com o ‘estigma de marxistas’. Além disso, o enorme acúmulo de 

informações e estudos capitaneados pelas associações históricas de condados e Estados cultivou um 

clima intelectual favorável à hipótese da fronteira. Afinal, o rápido crescimento dessas instituições e 

trabalhos a Oeste do Mississipi fez com que a tese turneriana fosse recebida como um todo que 

poderia integrar as ‘partes’ oferecidas pelas contribuições das diversas histórias regionais. Por último, 

o diligente trabalho docente de Turner em seus seminários dedicados ao tema formou uma geração 

inteira de intelectuais que chegaram à maturidade intelectual orientados pela perspectiva da fronteira, 

desenvolvendo-a tanto do ponto de vista teórico como empírico. É necessário reconhecer que "a tese 

que Turner cunhou é reconhecidamente generalista, hegemônica, restritiva e por vezes contraditória". 

Mais do que isso, "o ensaio do autor buscou aplicar uma superestrutura [demasiadamente] ampla, 

estática e universal de desenvolvimento para um processo que era, na verdade, muito mais dinâmico" 

(SWINFORD, 2006, p. 259).  

 Contudo, é importante lembrar que o momento em que Turner apresentou a sua hipótese da 

fronteira, os autores e problemas com os quais dialogava e, ainda, as inescapáveis constrições da 

geschichte. Na década de 1890, a História ainda se digladiava nos departamentos acadêmicos 

estadunidenses para consolidar-se como área do saber autônoma, ensejando a definição de um 

conjunto de métodos, objetos e teorias que lhe dessem organicidade e legitimidade. O cientificismo 

e o progressismo estabeleciam um horizonte epistemológico que eclipsava qualquer contestação e, 

complementarmente, o imaginário da fronteira, acompanhado pela melancolia que seu fechamento 

ensejava, deslocava-se do futuro – mediado pela utopia - para o passado – mediado pela nostalgia. A 

fronteira deixava de ser a reserva ilimitada e edênica de recursos, terras e benesses de onde a América 

arrancaria os meios e virtudes necessários para o seu progresso para tornar-se um lugar nostálgico, 

um estado das coisas pretérito que, embora desejável para o futuro, havia chegado ao fim. 
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 Não deixa de ser irônico o fato de que grande parte do sucesso da hipótese da fronteira, 

convertida em tese pelos pesquisadores que a utilizaram em seus trabalhos, deriva de suas 

fragilidades. Em primeiro lugar, o fato de Turner jamais ter escrito o livro de fôlego que tanto havia 

prometido no final de sua carreira sobre o tema deixou um campo aberto para que outros 

pesquisadores preenchessem essa lacuna. Em segundo lugar, a generalidade da tese da fronteira, 

assim como a monocausalidade que a sustenta (a fronteira territorial dinâmica em constante expansão, 

associada à ideia de oportunidade, como elemento definidor do desenvolvimento dos Estados Unidos) 

a tornou facilmente instrumentalizável como premissa retórica para debatedores, articulistas, 

agitadores e figuras públicas com distintas convicções políticas. Em terceiro lugar, seu caráter 

esquemático, assim como a simplicidade de seus postulados gerais, fez com que se encaixasse 

perfeitamente às demandas crescentes do ensino público estadunidense. Por último, o deliberado foco 

dado aos colonos de origem anglo-saxônica por Turner – o ‘povo’ em movimento para o Oeste sobre 

o qual escreveu parece se restringir essencialmente a homens brancos e protestantes - assim como a 

ideia geral de que a marcha para o Oeste foi um movimento progressista e pacífico, de congregação 

entre homem e natureza, abriram um campo para o desenvolvimento da tese da fronteira a partir da 

crítica a suas distorções mais óbvias. 

 A despeito disso, o que se viu consolidar nas décadas de 1910 a 1930 nos Estados Unidos foi 

uma ortodoxia epistemológica marcada por um massivo endosso à hipótese de Turner e o 

achatamento da relevância de autores mais instigantes, críticos e contundentes no seu trato com o 

pretérito, como Charles A. Beard e Vernon Parrington. Esse endosso, por vezes, foi acompanhado 

por diversas distorções, que aglutinadas à fluidez e dinamismo da fronteira (convertida em tese 

axiomática no interior da western history) e do westward movement, reproduziram e endossaram 

discursos hegemônicos, que posteriormente seriam exitosamente adaptados para as telas do cinema 

no interior do gênero western. O mundo de Turner escorria para além dos livros de história e dos 

seminários acadêmicos e ganhava o grande público. 

 Esse ‘mundo de Turner’ prefigurava uma América formada por colonos em geral protestantes 

e brancos que, em contato com o wilderness, se afastam de suas raízes culturais europeias e dos vícios 

da civilização, sendo regenerados pelo ambiente natural, preconizando um novo modelo civilizatório 

no continente norte-americano, sem os ranços feudais do Velho Mundo. Dava preeminência à 

agricultura como atividade definidora do desenvolvimento do país, assim como da americanização 

dos colonos, ou seja, a propensão a uma cultura do trabalho, ao liberalismo, à democracia, ao desprezo 

pela hierarquia e pela subserviência. Estabelecia a fronteira como a principal força a agir na 

construção das instituições nacionais e na formação do ‘caráter nacional’, uma válvula de escape que 

preveniu a desigualdade e distribuiu prosperidade. Deixava de lado a narrativa da história centrada 
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em líderes e decisões de gabinete para estabelecer um herói coletivo ou herói-massa. Estabelecia um 

modelo narrativo para a historiografia que silenciava as nações indígenas e as marcava como um ‘não 

povo’, ao declarar os seus domínios como terras devolutas e incorporá-los ao conceito de wilderness. 

Por fim, construía um modelo progressista e dinâmico para a interpretação da história nacional, 

relacionando o movimento demográfico em direção ao Oeste a um movimento teleológico positivo 

em direção à Civilização – o Progresso.   
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RELEITURA, REINTERPRETAÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO 

EPISTÊMICA EM MANOEL BOMFIM: O PAPEL DOS 

INTERLOCUTORES NA CONSTRUÇÃO DE SUA CRÍTICA 

COLONIAL 

 

Cleiton Ricardo das Neves44 
 

RESUMO: O presente artigo explora a crítica colonial de Manoel Bomfim presente em dois ensaios, 

A América Latina: Males de Origem (2005) e O Brasil na América: Caracterização da formação 

brasileira (1997) a partir da forma como o autor relê, reinterpreta e ressignifica intelectuais do cânone 

europeu. Como conseqüência desse exercício crítico nota-se a crítica aos fundamentos da ciência 

européia por se colocar a serviço da colonização. Essa união entre conhecimento e colonização pode 

ser apreendido em diálogo com a Crítica Decolonial latino-americana através do conceito de 

“colonialidade do saber”. 

 

 Manoel Bomfim se lança à empreitada ensaística de interpretação da América Latina como 

seus livros A América Latina: Males de Origem (2005) e O Brasil na América: Caracterização da 

formação brasileira (1997). O que salta aos olhos em ambos os ensaios é que Bomfim se mostra um 

crítico ferrenho da Colonização ibérica e acusa o atraso latino-americano às heranças trazidas pelo 

modelo colonizador, que em suas palavras é um “parasitismo social”.45 

 Na América a legitimidade da colonização foi construída de duas formas, primeiro na forma 

religiosa, ganhar almas para o Reino dos Céus, posteriormente, no discurso científico, que se 

comprometeu em analisar o humano e suas diferenças. A conseqüência disso foi a classificação e 

hieraquização racial cientificamente fundamentadas. 

 Para Aníbal Quijano, a conquista e colonização da América inaugura uma nova forma de 

poder no ocidente, poder colonial que se manifesta a partir da categoria de colonialidade do poder. 

Segundo Quijano (2005, p.107)  

A América constitui-se como o primeiro espaço/tempo de um padrão de poder de coçação 

mundial e, desse modo e por isso, como a primeira id-entidade da modernidade. Dois 

processos históricos convergiram e se associaram na produção do referido espaço/tempo e 

                                                           
44 Doutorando em História- UFG. Orientadora: Dra. Fabiana de Souza Fredrigo. 
45 Por parasitismo social se entende, segundo Bomfiim, um organismo social, seja uma um país, uma instituição ou mesmo 

pessoas que vivem de sugar as forças de organismos supostamente mais frágeis. E “vivendo parasitariamente, uma 

sociedade passa a viver às custas de iniquidades e extorsões; em vez de apurar os sentimentos de moralidade, que apertam 

os laços de sociabilidade, ela passa a praticar uma cultura intensiva dos sentimentos egoísticos e perversos” (BOMFIM, 

2005, p. 66). 
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estabeleceram-se como os dois eixos fundamentais do novo padrão de poder. Por um lado, a 

codificação das diferenças entre conquistadores e conquistados na idéia de raça, ou seja, uma 

supostamente distinta estrutura biológica que situava a uns em situação natural de 

inferioridade em relação a outros... nessas bases, conseqüentemente,  foi classificada a 

população da América, e mais tarde do mundo. 

 Essa modalidade de poder colonial que se ancora na classificação e conseqüente hieraquização 

Aníbal Quijano chama de Colonialidade de Poder. 

 Essa diferença colonial baseada na idéia de raça também foi percebida por Bomfim, o qual se 

posiciona criticamente contra, pois em nome dessa diferença havia se construído toda uma lógica 

discursiva que legitimava a colonização e mesmo após a ruptura jurídico-politica buscava 

mecanismos para uma nova colonização. Os críticos decoloniais vão afirmar que esses mecanismos 

foram desenvolvidos e estão presentes até o presente momento como desdobramento da “colonialide 

do poder”, que são: a “colonialidade do saber”, “colonialidade do ser” e por fim “colonialidade de 

gênero”. 

 Já na dedicatória de A América Latina se percebe qual será o olhar do autor, “A Sergipe: ao 

pedaço de terra americana em que nasci”, olhar americano, nativo, incorporado. A motivação também 

está lá muito bem expressa quando diz que 

é um livro nascido, animado, alimentado e divulgado pelo sentimento; não o sentimento dos 

interesses pessoais, que obscurecem a razão pervertem o julgamento, mas um sentimento que 

só aspira alcançar a verdade...prefiro dizer o que penso, com a paixão que o assunto me 

inspira; paixão nem sempre é cegueira, nem impede o rigor da lógica... a paixão da 

linguagem, aqui não dissimulada, traduz a sinceridade com que essas coisas foram pensadas 

e escritas (BOMFIM, 2005, pp.38,39). 

 O que mais chama a atenção nos ensaios de Bomfim é a liberdade ensaística com a qual ele 

faz uso das palavras, em alguns casos, ferindo direta e intencionalmente o padrão discursivo da 

ciência da época, expresso principalmente através de uma pretensa neutralidade do sujeito do 

conhecimento 

 No prefácio de O Brasil na História Bomfim novamente faz menção às influencias teóricas 

que o motivam, mas também e principalmente como se coloca em relação a elas. Em suas palavras,  

De fato, procurei nutrir o espírito e ter matéria de pensamento a par do meu século; camadas 

e camadas se depositaram, assim, sobre a mente primitiva. Mas quando me vem o momento 

de pensar o pensamento realmente meu e, sobretudo, quando me fala o recôndito sentimento, 

encontro-me com o nódulo do meu ser, formula de mim mesmo, em que me reconheço desde 

que se me iluminou a consciência (BOMFIM, 1997, p.29)  

 Nesse sentido é perceptível que Bomfim não tem a pretensão de se colocar como pensador 

única e exclusivamente original, mas sim que sua originalidade está em ler e se apropriar criticamente 

do que lê a partir de seu lócus de enunciação, de seu lugar epistêmico. 
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 Há nessa tomada de posição uma dupla consciência, qual seja, a de que existe lugar social e 

lugar epistêmico. O lugar social você não escolhe, você nasce ou é inserido nele em algum momento 

da vida, no entanto, o lugar epistêmico é uma escolha. Por lugar epistêmico entende-se, dialogando 

com Ramón Grosfoguel (2010), o situar-se do intelectual em um campo do saber, ou a favor dos 

dominantes ou a favor dos dominados, mesmo que seu lugar social não seja o mesmo. Nesse sentido, 

Grosfoguel afirma que “o facto de alguém se situar socialmente no lado oprimido das relações de 

poder não significa automaticamente que pense epistemicamente a partir de um lugar epistêmico 

subalterno” (GROSFOGUEL, 2010, p. 459). 

 Os interlocutores de Bomfim são, em grande medida, entusiastas do pensamento científico 

europeu, pensamento este que construiu a historiografia ocidental hierarquizando os povos entre 

superiores e inferiores a partir de critérios fenotípicos determinados pelo racismo.  

Uma leitura em notas de rodapé: como Bomfim lê e se apropria de seus interlocutores 

 Bomfim dialoga, ora explicita ou implicitamente, com muitos autores, e suas referencias a 

esses autores nem sempre são claras, ao contrário, principalmente no livro A América Latina, em 

muitos momentos fica nítida a obscuridade das fontes, sabe-se que não é Bomfim falando, mas não 

se consegue identificar facilmente quem seja.  

O mesmo não acontece no livro O Brasil na América escrito em 1925 e publicado em 1929, 

no qual temos uma clareza maior de quem Bomfim leu e quais foram suas fontes, conforme será 

evidenciado adiante. 

No livro A América Latina Bomfim dialoga tanto com autores europeus quanto latino-

americanos, no entanto, as referências são escassas e muitas vezes obscuras, mas ainda assim 

pudemos mapear pela referência direta uma série de autores lidos por Bomfim.  

Do continente europeu Bomfim se apropria do pensamento de diversos autores, tanto 

canônicos como não canônicos.  

Os considerados canônicos são: os franceses Georges de Lapouge, Théodule-Armand Ribot, 

Michel de Montaigne, August Comte, Blaise Pascal e Gustave Le Bon; os ingleses Charles Darwin, 

Herbert Spencer, Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke eJohn Stuart Mill; os alemães Friedrich 

Nietzsche e Goethe; o florentino Nicolau Maquiavel; o suíço Louis Agassiz; o escocês Adam Smith; 

o russo Leon Tolstoi; o romano Virgilio; os gregos Aristóteles e Hipócratese por fim osportugueses, 

Teófilo Braga, Luis do Rego Barreto, Eça de Queiroz e Joaquim Pedro de Oliveira Martins. 
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Identifica-se na obra A América Latina uma série de referencias a autores e obras latino-

americanas, com as quais Manoel Bomfim dialoga, criticamente com alguns e em sintonia com 

outros. Foi feito um breve mapeamento dos autores latino-americanos lidos por Bomfim, e são eles: 

os argentinos Ernesto Ángel Quesada Medina e Domingos Faustino Sarmiento, o guatemalteco 

Maximo Soto Hall, os brasileiros Frei Vicente Salvador, Machado de Assis, José Francisco da Rocha 

Pombo, Antonio de Menezes Vasconcellos de Drummond, José Bonifácio e Martim Francisco 

Ribeiro de Andrada. 

Já a obra O Brasil na América, Bomfim a escreve no Brasil, o que incorre em um escrito 

melhor fundamentado a partir das fontes, que são explícitas e em uma quantidade muito maior que 

no livro anterior escrito na França. 

Nesse sentido, fez-se um levantamento dos principais autores europeus e latino-americanos 

presentes na referida obra. Além de alguns autores recorrentes a partir da leitura de A América Latina, 

percebemos também o diálogo com outros autores que não estavam no primeiro ensaio, como: Santo 

Agostinho; os franceses Montaigne, Michelet, Gobineau, Jean de Léry, Charles Forbes René de 

Montalembert, Georges de Lapouge, Maurice Delafosse, Voltaire, Geoge Louis Leclerc Buffon, 

Gustave Le Bon e André Thevet; os italianos Dante Alighieri e Américo Vespúcio; os portugueses 

Herny Koster, Simão Estácio da Silveira, Gaspar de Souza, Padre Antonio Vieira, Gomes Eanes de 

Azurara e Von Martius; os ingleses William Henry Koebel, Robert Southey e Shakespeare; os suíços 

Rousseau e Louis Agassiz; os alemães Spencer, Hegel, Leibniz, Goethe, Beethoven, Nietzsche e 

Alexander Von Humboldt; por fim, o estadunidense Alfred Thayer Mahan. 

Da América Latina destaca-se: o peruano Francisco García Calderón Landa; os argentinos 

José María Ramos Mejía, José Ingenieros, Lucas Ayarragaray, Juan Bautista Alberti e Domingos 

Faustino Sarmiento; o panamenho Enrique José Arce; o paraguaio Blas Manuel Garay Argaña; os 

brasileiros Capistrano de Abreu, Frei Vicente Salvador, Rocha Pita, Leonardo Mota, Varnhagen, 

Gonçalves Dias, Couto Magalhães, Oliveira Viana e Paulo Prado. 

Dentre a gama de autores citados, serão usados apenas alguns que são recorrentes nas duas 

obras para evidenciar que Bomfim os lê e os interpreta a partir da liberdade de pensamento que tanto 

cultiva e que está fundamentada a partir de sua sensibilidade latino-americana. 
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Já nas primeiras folhas de A América Latina situa e critica veementemente Gustav Le Bon46e 

Seignobos47 e sua historiografia sobre o Brasil e sobre a América Latina, lembrando que Le Bon é 

recorrente também em O Brasil na América, por fundamentar a pseudo-ciência do darwinismo social. 

Segundo Bomfim, até a ciência histórica, expressa através de livros e trabalhos imparciais por 

natureza, se corrompiam por falta de conhecimento dos fatos e contribuíam para uma concepção 

deturpada sobre a América Latina, Bomfim exemplifica alguns desses equívocos promovidos por 

Seignobos, que serviam de combustível para sua crítica, tais como: 

os paulistas formaram no século XVIII um povo independente... o Brasil tornou-se um Estado 

Independente, mas sem perturbações. O Regente, irmão do rei de Portugal, tomou o título de 

imperador do Brasil em 1826 (SEIGNOBOS Apud BOMFIM, 2005, p.47). 

As críticas de Bomfim a Seignobos se referem ao fato de que tais equívocos, como o acima, 

evidenciam o desconhecimento, até mesmo má vontade em se conhecer a historia dos povos latino-

americanos. 

O mesmo acontece em relação a Gustav Le Bon que aparece tanto no primeiro quanto no 

segundo ensaio, e sempre como arauto da detração, como profeta do Darwinismo Social. Nas palavras 

de Le Bon (Apud BOMFIM, 2005, p.344) as nações latino-americanas “todas elas, sem uma só 

exceção, chegaram a este estado em que a decadência se manifesta pela mais completa anarquia, e 

em que os povos só tem a ganhar em ser conquistados por uma nação bastante forte para os dirigir”, 

e Bomfim reúne várias afirmações de Le Bon, todas com o mesmo teor ofensivo e responde 

criticamente dizendo que “repugna o dar atenção a conceitos como estes seus, que tem tanto de 

grosseiros como de vazios... Ele pertence a essa espécie de filósofos cuja inspiração é a inveja e cujo 

ideal é a riqueza” (BOMFIM, 2005, pp. 344, 345). 

Nesse sentido, Bomfim se apropria criticamente das concepções de Le Bon e Seignobos, e faz 

a partir do lugar de fala autodeclarado que é a América Latina, a fala de Bomfim nesse sentido é 

decolonial, pois lê, identifica e questiona os postulados europeus a partir da América Latina e de seu 

conhecimento empírico. 

Por decolonialidade entende-se a atitude primeira de resistência desenvolvida desde que a 

colonialidade foi instaurada com a conquista e colonização da América. Segundo Mignolo (2007, p. 

                                                           
46 Gustave Le Bon (1841-1933) foi um psicólogo social, sociólogo e físico amador francês e um dos interlocutores nas 

obras de Bomfim. Gustav Le Bon alterou a definição de espécie para raça, e com isto influenciou toda uma geração de 

pensadores, inclusive no Brasil. A grande característica do darwinismo social, do qual Le Bon é considerando um legítimo 

representante, era que, “partindo da teoriade Darwin, mas na verdade subvertendo-a, esses pensadores afirmavam que 

oresultado de um casamento híbrido era sempre degenerado ou mais fraco. Pior ainda, carregava os defeitos (e não as 

qualidades) de cada um dos seusancestrais”. (SCHWARCZ, 1993, p. 61). 
47Seignobos foi um Historiador francês renomado que é reconhecido como um dos fundadores do historicismo francês. 
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27) “el pensamiento decolonial emergió em La fundación misma de La modernidad/colonialidad 

como su contrapartida. Y eso ocurrió em las Américas, em el pensamiento indígena y en el 

pensamiento afro-caribenho”.  

Um dos intelectuais mais citados por Bomfim em A América Latina é Joaquim Pedro de 

Oliveira Martins48, historiador português que legitima historiograficamente as ações praticadas por 

Portugal em sua história de conquista dos mares. Quando Portugal finalizou a travessia e do mar e 

aportou nas novas terras, o historiador português afirma bem o que seria implementado 

posteriormente nas novas terras quando diz “não há mais trevas no mar; consumou-se a grande 

conquista. Mas uma nova empresa se prepara agora: devorar o descoberto, DIGERIR O MUNDO” 

(OLIVEIRA MARTINS apud BOMFIM, 2005, p.92). 

 Quando Bomfim explora a opinião corrente sobre a América Latina na Europa ele cita como 

exemplo dessa opinião um escrito de Gumplowicz49 o qual afirma que 

Os Estados procedem, uns quanto aos outros, como hordas de selvagens; não os retém 

nenhuma lei moral, nenhum dever moral; só os embarga o medo que lhes inspira o mais forte; 

e o mais forte não conhece nem direito, nem lei, nem tratado, nem aliança, quando espera 

servir utilmente à sua causa e aos seus interesses.Eis o que é, sem dúvida, universalmente 

admitido (GUMPLOWICZ apud BOMFIM, 2005, p. 41). 

Lembrando que Gumplowicz é um defensor da construção do Estado Nação a partir da 

hierarquização das raças. A isto Bomfim se opõe dizendo que “sempre que se trata das repúblicas 

latino-americanas, os doutores e publicistas da política mundial se limitam a lavrar sentenças – 

invariáveis e condenatórias” (BOMFIM, 2005, p.42). Bomfim constata que a opinião é corrente na 

maior parte dos meios de comunicação desde os mais conservadores aos mais socialistas. Ele cita o 

caso do diário parisiense L’aurore (apud BOMFIM, 2005, p. 45) que afirma que “as repúblicas Sul-

americanas, são regularmente saqueadas pelos seus salvadores providenciais”. Esse discurso não seria 

diferente do pensamento anti-socialista representado por Le Bon (apud BOMFIM, 2005, p. 45) que 

afirma que  

as repúblicas sul-americanas- todas, sem uma só exceção... vivemde empréstimos europeus, 

que bandos de políticos velhacos dividem entre si... Nessas desgraçadas repúblicas, a 

pilhagem é geral... os presidentes são regularmente assassinados, a fim de permitir a um novo 

partido o chegar ao poder, e por sua vez enriquecer. 

                                                           
48Joaquim Pedro de Oliveira Martins foi um historiador português muito citado nas obras de Manoel Bomfim, no entanto 

a partir de uma visão crítica, pois Oliveira Martins seria um autor responsável pela legitimação das atrocidades dos 

ibéricos e em especial dos portugueses ao longo da história das conquistas e colonizações. Estes argumentos se encontram 

em suas duas principais obras que são: Histórica da Civilização Ibérica e História de Portugal ambos publicados no ano 

de 1879.  
49Ludwig Gumplowicz foi um sociólogo e político polonês defensor do racismo de Estado a partir da luta entre as raças 

superiores e inferiores em sua obra Raça e Estado de 1875. 
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 Como conseqüência da ação colonial, estava presente, no final do século XIX e início do 

século XX, tanto o risco de uma neocolonização européia, defendida por alguns intelectuais europeus, 

quanto o risco de anexação pelos Estados Unidos a partir da interpretação da doutrina Monroe a partir 

dos interesses internos. Sobre isso o autor afirma que “é lícito, pois, acreditar que, um dia, a grande 

República possa mudar de proceder, e admita combinações diplomáticas tendentes à sonhada invasão 

da America Latina” (BOMFIM, 2005, p. 49).  

Manoel Bomfim bebe na fonte do crítico social Max Nordau50 o qual escreveu um artigo 

intitulado Nova teoria biológica do crimeno qual afirma categoricamente que o “crime é parasitismo 

humano” e nesse sentido completa que o “parasitismo já é um fenômeno de degenerescência. O 

degenerado é um débil, e em virtude da lei do menor esforço ele procura explorar o próximo” 

(NORDAU apud BOMFIM, 2005, p. 68). Esse princípio foi incorporado por Bomfim na sua análise 

da colonização ibérica que ele a intitula de “parasitismo social”. 

 Outro autor que é lido e utilizado para defender os latino-americanos é Robert Southey51, o 

qual é convidado sistematicamente para legitimar a narrativa decolonial bomfiniana que critica a 

hierarquização das raças e o discurso que condena a mestiçagem, o qual afirma que mesclar é 

degenerar. Em defesa das raças compositórias da América Latina e de sua mistura Bomfim 

desconstrói o discurso científico europeu que via com receio tais misturas. Nas palavras de Southey 

(apud BOMFIM, 1997, p. 195) “índios, negros e brancos se irão fundindo gradualmente, num só 

povo, que terá por herança uma das mais formosas porções do globo”, e respaldando a fala de Southey 

sobre a mestiçagem, Bomfim se posiciona dizendo:  

Aceitemos o destino em que nos formamos; tenhamos a hombridade de ser o que somos, e 

façamos o dever em esforços, para que esse povo misturado venha a ser uma nação de 

civilização realmente humana, aproveitando todas as possibilidades de espírito e de coração, 

como as encontramos na herança das raças donde viemos (BOMFIM, 1997, p.195). 

 A leitura que Bomfim faz de Southey é uma leitura do que o autor de A América Latina 

defendia, ou seja, uma leitura enviesada para a valorização do que aqui existia. 

 Southey é um dos principais intelectuais presentes nas obras de Manoel Bomfim, isto porque 

se de um lado temos Joaquim Pedro de Oliveira Martins que encarna todos os ideais de detração dos 

povos colonizados a partir de um discurso legitimador da colonização portuguesa, do outro, temos 

                                                           
50Max Nordeau foi um crítico social, jornalista e médico Hungaro escritor do livro Degeneração em 1893. O autor afirma 

que a literatura havia se degenerado, fato esse que colocou tal livro entre os mais lidos da Europa até a Primeira Guerra 

Mundial. 
51 Robert Southey foi um historiador e poeta inglês especialista em história de Portugal e do Brasil. Publicou, em inglês, 

sua principal obra intitulada de História do Brasilentre os anos de 1810-1819, sendo traduzida para o português e 

publicada no Brasil no ano de 1962, em seis volumes.. 
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Southey que questiona através de sua historiografia, a tese de inferioridade das raças e descreve 

inúmeros elementos que contradizem tal tese. Por isso que em O Brasil na América Southey aparece 

na narrativa. Ele não aparece na narrativa de A América Latina porque ao que tudo indica Bomfim 

ainda não havia o lido, tendo tido contato com o autor entre 1905 e 1929. Isso justificaria a ausência 

de Southey em A América Latina, obra na qual em termos de defesa historiográfica o autor apela para 

os brasileiros Frei Vicente Salvador52 e Rocha Pombo53. 

 Com Frei Vicente Salvador Bomfim dialoga criticando a colonização ibérica, em especial a 

portuguesa, quando analisa o caráter parasitário da colonização e suas características negativas para 

o futuro das nacionalidades neo-ibéricas. Segundo Frei Vicente Salvador (Apud BOMFIM, 2005, 

p.156) os portugueses em sua forma colonizadora “usam da terra não como senhores, mas como 

usufrutuários, só para a desfrutarem e a deixarem destruída. De onde nasce também que nenhum 

homem nesta terra é republico, nem zela ou trata do bem comum, se não cada um do bem particular”. 

Essa era, na visão de Bomfim, a atuação das metrópoles nas colônias. A exploração e expropriação 

de riquezas que eram levadas para o reino em nome do menor esforço é uma atitude parasitária. 

 Rocha Pombo é incorporado por Bomfim diversas vezes nas duas obras em questão no intuito 

de historicizar diversos movimentos de libertação ibero-americanos contra suas respectivas 

metrópoles. Segundo Rocha Pombo (Apud BOMFIM, 2005, p. 248), no momento em que 

preanunciavam os movimentos de independência “não havia no México, realistas contra 

republicanos, mas apenas uma classe de homens que tinham interesse em manter o regime colonial, 

contra outra classe que aspirava libertar-se dos horrores desse regime”. 

Nesse aspecto Bomfim se apropria de Rocha Pombo para fundamentar sua crítica ao 

“parasitismo social” introduzido pelas metrópoles, mas assimilado e praticado pelas classes dirigentes 

das novas nacionalidades que estavam se constituindo, com atenção especial para o Brasil, país no 

qual o “parasitismo social” pode ser traduzido por “bragantismo” ou “pensamento bragantista”, 

fazendo referencia ao modo como o autor classifica a vinda e a permanência da família real no Brasil 

e sua consequente atuação em benefício próprio em detrimento dos interesses coletivos. 

                                                           
52Frei Vicente Salvador foi um historiador brasileiro que escreveu sua obra História do Brasil em 1627, mas publicada 

apenas em 1888 após a descoberta dos manuscritos por Capistrano de Abreu na Biblioteca nacional no ano de 1881. 
53Rocha Pombo foi um historiador brasileiro que escreveu uma obra de interpretação da América intitulada História da 

América, no ano de 1900. 
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Bomfim se coloca em uma posição de valorização crítica da intelectualidade latino-americana 

em contraposição com os euro-norteamericanos, como é o caso do argentino Ernesto Ángel Quesada 

Medina54.  

Segundo Bomfim, já existia uma intelectualidade em sua época que se colocava contra a 

mentalidade da Europa e dos Estados Unidos. Esse último recebe atenção especial durante o final do 

século XIX e início do Século XX. Para muitos intelectuais latino-americanos, a Grande República 

se apresenta como modelo a ser seguido no caminho do progresso, para outros, é preciso ver com 

cuidado a atuação dos Estados Unidos em relação à América Latina, principalmente a partir da defesa 

do protecionismo advindo da reinterpretação da Doutrina Monroe.  

A posição de Bomfim sobre a Doutrina Monroe encontra ressonância em outros autores latino-

americanos, como pode ser verificado no posicionamento crítico do argentino Ernesto Quesada (Apud 

BOMFIM, 2005, p. 50), que afirma que a Doutrina Monroe “És una invención norte-americana que, 

en 72 años, no ha tenido aplicación práctica. La América para los americanos se dice, pero se agrega 

fleugmaticamente Del Norte... esta es La genuina interpretación”. 

O contrário desse pensamento crítico encontra-se no intelectual argentino Domingos Faustino 

Sarmiento55, o qual afirmava em sua obra Facundo: Civilização e Barbárie que a América Latina e 

em especial sua pátria Argentina deveria imitar os passos dos Estados Unidos, que em sua marcha 

para o Oeste dizimou milhares de nativos e incorporou seus territórios, em uma lógica da exploração 

capitalista nascente. Sarmiento afirmava que a Argentina deveria “fazer o mesmo que os norte-

americanos, que em sua passagem para o oeste exterminaram os índios” (SARMIENTO, 1996, p.39). 

Segundo Sarmiento somente uma imigração em massa de povos europeus poderia contribuir para a 

conquista e incorporação efetiva de tão rico e amplo território ao progresso econômico e cultural. Em 

suas palavras  

o elemento principal de ordem e moralização com que a República Argentina hoje conta é a 

imigração européia, que por sua vez, a despeito da falta de segurança que lhe é oferecida, 

aglomera-se mais a cada dia no Prata, e, se houvesse um Governo capaz de dirigir seu 

movimento, bastaria, por si só, para curar em não mais do que dez anos todas as feridas que 

os bandidos que dominaram a pátria lhe infligiram (SARMIENTO, 1996, p.189). 

                                                           
54 Intelectual argentino que atuava intensamente na valorização cultural da América Latina e em especial da Argentina, 

sendo um dos principais articuladores da integração política e cultural de sua pátria. 
55Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) foi um jornalista, escritor e presidente argentino, fruto do momento histórico 

de emancipação e conseqüente afirmação das antigas colônias ibero-americanas durante o século XIX. Sua obraFacundo 

ou Civilização e Barbárie, publicada em 1845 respalda uma parte dos discursos formulados por americanos identificados 

com as idéias européias acerca da inferioridade do Novo Mundo e sua população mestiça. 
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Bomfim discorda de Sarmiento nesse ponto, pois Bomfim defendia o hibridismo cultural a 

partir da mescla das raças constituidoras da América Latina. 

Como disse no América Latina: Males de Origem, “este livro deriva diretamente do amor de 

um brasileiro pelo Brasil, da solicitude de um americano pela América” (BOMFIM, 2005, p.36), ou 

seja, ele se vê envolvido emocionalmente com seu objeto e deixa isso muito claro ao longo de seus 

escritos.  

Sua forma emotiva de falar já levantou inúmeras críticas de intelectuais da época56 que 

seguindo a linha do positivismo científico acreditava que a pretensa neutralidade do pesquisador/autor 

representaria o grau de cientificidade e credibilidade da obra ou mesmo do autor. A isso Bomfim 

responde criticamente no sentido de questionar o simplismo através do qual se classificava algo de 

científico ou não científico, pois para Bomfim o caráter científico está no rigor do trato do objeto e 

não na forma como se expõe, pois 

seria fácil impingir teorias e conclusões sociológicas, destemperando a linguagem e 

moldando a forma à hipócrita imparcialidade, exigida pelos críticos de curta vista!... Não; 

prefiro dizer o que penso, com a paixão que o assunto me inspira; paixão nem sempre é 

cegueira, nem impede o rigor da lógica (BOMFIM, 2005, p. 38). 

Desse modo, Bomfim se compromete com o conhecimento dos fatos ligados à América 

Latina, mas de uma forma crítica, a partir de uma atitude decolonial, uma forma na qual os fatos são 

vistos e expostos em defesa da América Latina e do povo latino-americano e em confronto ao 

pensamento europeu que classificava, hierarquizava e inferiorizava os povos não europeus que 

constituíram essa parte do mundo, os nativos, os escravizados africanos e os mestiços. 

 Vimos portanto, como Bomfim se apropria de seus interlocutores e os utiliza ora para defender 

ora para criticar suas opiniões, sendo que o fio condutor da apropriação é a defesa da América Latina 

em detrimento da Europa ou mesmo os Estados Unidos. 

 Nesse sentido, Bomfim mesmo sendo um homem da ciência, consegue identificar os perigos 

de uma defesa pura e simples do discurso científico como sendo uma verdade inquestionável. Ao 

contrário, ele identifica a origem do discurso científico vinculado ao projeto de colonização, que se 

ancora em uma violência epistêmica intitulada de “colonialidade do saber”. 

Um cientista criticando a ciência: a identificação da colonialidade do saber  

                                                           
56O caso mais expressivo foi o de Silvio Romero que escreveu uma série de artigos contradizendo e atacando diretamente 

Manoel Bomfim, posteriormente esses artigos foram reunidos e publicados em forma de livro no ano de 1906 sob o titulo 

A América Latina: Análise do Livro de Igual Título do Dr. Manoel Bomfim. 
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 Manoel Bomfim é identificado no presente artigo como um autor crítico à colonialidade e isso 

será evidenciado através de diversos elementos presentes nas obras do autor que identificará seu 

posicionamento crítico e uma aproximação da crítica decolonial. 

Manoel Bomfim consegue vislumbrar as utilizações das ciências eurocentradas para fins de 

subalternizações justificadas. Na crítica decolonial isso chama-se “colonialidade do saber”. Por 

“colonialidade do saber” entende-se a forma através da qual se estabelece georeferência de verdade 

a partir da qual se classifica os conhecimentos e os hierarquiza de forma que o conhecimento europeu 

passa a ser o único conhecimento válido e por isso inquestionável, pois a ciência passa a ocupar o 

lócus de enunciação de uma “verdade absoluta” que antes pertencia à religião cristã. Bomfim 

identifica em suas obras que tanto a religião quanto a ciência foram utilizadas para justificar 

genocídios dos povos não europeus ao longo da história da colonização. A religião foi o primeito 

elemento a justificar a empreitada colonial, a ciência veio corroborar o discurso só que a partir de 

outros elementos, mas ambas comprometidas com a conquista e exploração do humano pelo humano, 

mas não um humano qualquer, um humano ocidental superior que se propõe a “civilizar o mundo”. 

Esse pensamento eurocentrado é considerado pelos intelectuais da crítica decolonial como 

“una actitud colonial frente al conocimiento” (CASTRO-GOMES; GROSFOGUEL, 2007, p.20), 

logo, uma atitude questionadora dessa georeferencia epistêmica pode ser considerado decolonial. A 

decolonialidade está presente não na negação do conhecimento eurocentrado, mas sim, em sua 

identificação e crítica a partir do questionamento de conhecimento auto-gestado, conhecimento 

neutro e por isso inquestionável. Ao contrário, a própria lógica de neutralidade é perigosa pelo simples 

fato de que a mesma não existe, a não ser enquanto abstração.  

 A proposta da Critica Decolonial bem como o pensamento bomfiniano não é fazer um saber 

outro, essencialmente novo e portanto anti europeu ou ocidental, pois isso seria cair no mesmo erro 

da perspectiva de “uni-versalidade” desenvolvido por Fernando Garces (2007). Segundo Garces, o 

conceito indica “la evocación etimológica que implica: un verso, um discurso – y sólo uno- que 

desplaza todos los demás”  (GARCES, 2007, p.220), nesse sentido, é o  discurso único e portanto 

unicamente válido. Ao contrario disso, o conhecimento fruto da atitude decolonial é consciente de 

que transita entre realidades distintas e dialoga com ambas e por isso tal conhecimento é mais que 

multicultural, é intercultural, pois tangencia conscientemente diversos conhecimentos, pois em 

“Nuestra América mais que hibridismos há que se reconhecer que há pensamentos que aprenderam a 

viver entre lógicas distintas, a se mover entre diferentes códigos” (PORTO-GONÇALVES, 2005, 

p.3). 
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 O pensamento crítico à colonização e suas conseqüências não é algo novo, ao menos desde o 

século XIX inúmeros intelectuais latino-americanos se detiveram a analisar e criticar o modelo 

colonizador e suas conseqüências. Segundo Ballestrin (2013, p. 91)  

Do ensaísmo literário ao marxismo latino-americano, passando pela teoria da dependência à 

filosofia da libertação, nota-se que o problema da colonialidade esteve fortemente presente 

no pensamento político latino-americano. No século XIX, escritores, políticos e ativistas 

(Bolívar, Bilbao, Torres-Caicedo, Martí, Rodó e Bonfim, para citar alguns) destinaram suas 

preocupações ao “sentido” e o “destino” da América e de seus povos mediante o problema 

da colonização ibérica.  

 Nesse sentido, Bomfim foi, no Brasil, um dos primeiros intelectuais a se posicionar 

frontalmente contra a colonização ibérica e suas conseqüências para a nova nação. O conceito de 

“parasitismo social” será uma de suas chaves interpretativas para fundamentar sua crítica decolonial. 

Como um dos principais elementos de justificação da crítica à América Latina e aos povos 

que a constituíram são oriundos das ciências européias, Manoel Bomfim consegue mapear tais 

argumentos e situá-los em entreita relação com o projeto colonizador da América, nesse sentido, 

percebe-se em Bomfim uma crítica a esse pensamento eurocêntrico, crítica essa que se aproxima da 

idéia de “colonialidade do saber”. Segundo Aguiar (2000, p, 17), em suas pesquisas para construir 

uma biografia sociológica de Manoel Bomfim, o mesmo se evidenciou nos escritos como um crítico, 

“um sociólogo inovativo, autor de vasta obra, sempre disposto a questionar por dentro, e com 

coragem, os cânones políticos e ideológicos do seu tempo. Um pensador rebelde, dotado de poderosa 

cultura humanista e extrema capacidade de argumentação”. Identificar e deslegitimar os discursos 

que oprimiam e subalternizavam a América Latina, eis o intento de sua crítica. 

A “colonialidade do saber” enquanto elemento colonizador se evidencia mesmo após a ruptura 

com o colonialismo na cultura intelectual das ex colônias e no caso do Brasil não seria diferente. Há 

que ressaltar no entanto que desde que houve uma atitude de resistência à colonialidade ali se 

inaugurou uma atitude decolonial. Na América Latina já temos uma tradição de intelectuais que 

procederam suas reflexões a partir de uma perspectiva não eurocentrada, como por exemplo José 

Martí em Cuba, José Carlos Mariategui no Peru e em sintonia com essa tradição crítica não 

eurocentrada identifica-se Manoel Bomfim no Brasil. 

 

REFERENCIAS: 

AGUIAR, Ronaldo Conde. O Rebelde Esquecido: Tempo, Vida e Obra de Manoel Bomfim. Rio de 

Janeiro: Topbooks, 2000. 



 

99 

 

 

   

ARRUDA, Braz de Sousa. “O intercambio Intellectual com as Repúblicas Americanas”. In: Revista 

da Faculdade de Direito de São Paulo. São Paulo: Ed.USP, 1913, pp.115-136. 

BALLESTRIN, Luciana. “América Latina e o Giro Decolonial”. In: Revista Brasileira de Ciência 

Política, nº11. Brasília, maio - agosto de 2013, pp. 89-117. 

BOMFIM, Manoel. A América Latina; males de origem: O parasitismo social e evolução. Rio de 

Janeiro: Topbooks, 2005. 

BOMFIM, Manoel. O Brasil na América: Caracterização da Formação Brasileira. Rio de Janeiro: 

Topbooks, 1997. 

BOMFIM, Manoel. O Brasil na História: Deturpação das tradições, degradação política. Rio de 

Janeiro: Topbooks, 2013; Belo Horizonte, MG: Puc-Minas,2013. 

CASTRO-GOMEZ, Santiago; GROSFOGUEL, Ramón. El giro decolonial: Reflexiones para uma 

diversidad epistêmica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo Del Hombre Editores; 

Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad 

Javeriana, Instituto Pensar, 2007. 

DUSSEL, Enrique. 1492 O Encobrimento do outro: a origem do mito da modernidade. Petrópolis: 

Vozes, 1993. 

DUSSEL, Enrique. “Europa, modernidade e eurocentrismo”. In: LANDER, Edgardo.  A 

Colonialidade do saber, eurocentrismo e  Ciencias Sociais: perspectivas latino-americanas Buenos 

Aires, CLACSO/UNESCO, 2005. 

GARCÉS, Fernando. “Las políticas del conocimiento y la colonialidad linguística y epistémica”. In: 

CASTRO-GOMEZ, Santiago; GROSFOGUEL, Ramón. El giro decolonial: Reflexiones para uma 

diversidad epistêmica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo Del Hombre Editores; 

Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad 

Javeriana, Instituto Pensar, 2007. 

GROSFOGUEL, Ramón. “Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-

coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global”. In: SANTOS, 

Boaventura de Sousa; Meneses, Maria Paula. Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez Editora, 2010. 

MIGNOLO, Walter D. “El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura: um manifesto”. In: 

CASTRO-GOMEZ, Santiago; GROSFOGUEL, Ramón. El giro decolonial: Reflexiones para uma 

diversidad epistêmica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo Del Hombre Editores; 

Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad 

Javeriana, Instituto Pensar, 2007. 

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. “apresentação da edição em português”. In: A Colonialidade 

do saber, eurocentrismo e Ciências Sociais: perspectivas latino-americanas [Org. Edgardo Lander]. 

Buenos Aires, CLACSO/UNESCO, 2005.  

QUIJANO, Aníbal. “Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina”. In: A Colonialidade 

do saber, eurocentrismo e  Ciencias Sociais: perspectivas latino-americanas [Org. Edgardo Lander]. 

Buenos Aires, CLACSO/UNESCO, 2005.  

SARMIENTO, Domingos Faustino. Facundo: Civilização e Barbárie. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996. 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 

1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 



 

100 

 

 

   

NOS CAMINHOS DE COMPOSTELA: A PEREGRINAÇÃO 

GALEGA A PARTIR DO LIBER SANCTI JACOBI 
 

Cristiane Sousa Santos57 

 

RESUMO:As peregrinações rumo à Santiago de Compostela constituem-se a terceira maior em 

importância para a tradição cristã ocidental. Compostela, segundo a tradição abriga o sepulcro que 

mantém as relíquias do apóstolo Tiago Maior, um dos mais diletos discípulos de Jesus Cristo. No 

apogeu do culto as relíquias no século XII, a Sé Compostelana sob o prelado de D. Diego Gelmírez, 

elaborou uma série de documentos que visavam a legitimação da presença das relíquias jacobeias em 

“Hispania”. O mito compostelano, se insere em diferentes abordagens. Nesse sentido, intentamos 

descrever neste texto a relação entre as relíquias, as peregrinações e o desenvolvimento social e 

religioso de Santiago de Compostela. Para tanto, na primeira parte nos ocupamos em introduzir a 

tradição compostelana. Em seguida, tratamos à respeito da relação entre o culto às relíquias e a 

Cristandade Medieval, as peregrinações e por fim, apresentamos nossas considerações iniciais em 

torno da importância das relíquias compostelanas para a promoção e a legitimação do culto jacobeu.  

 

Palavras-chave: Relíquias, Santiago de Compostela, peregrinações. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Apresentar o mito jacobeu, se constitui em um prazer, que se converte em apreciação pela 

tradição cultivada e preservada em Santiago de Compostela há cerca de doze séculos, quando no 

bosque Libredón situado na mais distante e ocidental diocese do reino das Astúrias, na Galiza, um 

eremita de nome Pelágio, conforme dita a tradição teria avistado “umas” luzes que indicavam o local 

onde as relíquias do apóstolo Tiago o Maior - como é nomeado nas Sagradas Escrituras -. Como dita 

a narrativa, o eremita procurou o bispo da diocese, Teodomiro de Iria Flávia , que após dias de jejum 

e oração alcançou a revelatio. 

 A partir da descoberta das relíquias em terreno galego, o culto se instituiu em um curto período 

um templo surgiria e em poucos séculos, daria lugar a uma imponente basílica românica que atrairia 

milhares de peregrinos e motivaria o florescimento de Compostela e dos itinerários rumo à cidade, 

assim como os hospitais e uma produção intelectual que deixaria como herança importantes 

documentos da literatura hispânica medieval. A mais notória dessas fontes documentais, a saber: o 

Liber Sancti Jacobi proveniente do século XII encerra em si a tradição, construção e a transmissão 

do culto compostelano na Galiza e posteriormente para toda a civilização medieval do Ocidente.  

                                                           
57 Mestranda do Programa Pós Graduação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás- Mestrado em História. Bolsista 

CAPES/PROSUC. Orientador (a): Profa. Dra. Renata Cristina de Sousa Nascimento Pereira. E-mail: lyrasley@gmail.com 
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 Tiago o Maior seria segundo a tradição, irmão de João Evangelista estaria entre os apóstolos 

mais queridos por Cristo. Uma outra fonte de igual relevância para o estudo sobre o tema jacobeu, a 

Historia Compostela (LIBRO PRIMEIRO, Cap. 1, p. 19) corrobora tal assertiva quando situa, “ségun 

el precepto del Señor, Santiago, hermano de San Juan apóstol y evangelista” e o Liber Sancti Jacobi 

sacramenta que, “fué Santiago, [...] a aquél, en verdade, le fué concedida, [...] la gloria inestimable 

no desdenó transfigurarse [...] sobre el monte Tabor ante su vista”. Após a Assunção de Jesus Cristo, 

S. Tiago, como também os outros apóstolos teria partido de Jerusalém, para evangelizar os povos. 

Tiago tria partido, para os confins do Ocidente para predicar no território da Galiza. Com muito 

esforço, o apóstolo teria arregimentado doze apóstolos como fez o seu Mestre e após certo tempo 

teria retornado à Jerusalém, sendo posteriormente preso, condenado e executado. 

 Conforme as fontes mais importantes a versar sobre o mito compostelano, Herodes Agripa 

teria mandado prender e degolar o santo apóstolo. Nas palavras da Historia Compostelana, após a 

paixão de Tiago, Herodes teria ordenado que seu corpo e a cabeça – o apóstolo teria sido degolado – 

fossem jogados fora da cidade, para que fossem consumidos pelos cachorros. Os discípulos de São 

Tiago prevenidos para que transladassem o seu corpo para a região hispânica para dar-lhe sepultura, 

se apossaram do corpo do apóstolo para transportá-lo de forma miraculosa à Galiza. 

 O terceiro livro do Liber Sancti Jacobi amplia a tradição ao apresentar uma elaborada trama 

permeada pelos aspectos das mirabilia, para narrar as adversidades enfrentadas pelos discípulos de 

S. Tiago para sepulta-lo em terras hispânicas. Ao chegar no local indicado para o sepultamento de 

seu mestre os discípulos de São Tiago, enfrentaram um dragão, o exército de um rei e até amansaram 

bois, a fim de provar a santidade das relíquias que transportavam para a dona do local do sepulcro, 

uma senha que ambas as narrativas denominam, Lupa, que comovida com milagres apresentados aos 

seus teria cedido o lugar para abrigar o corpo de São Tiago até a revelatio no século IX (entre 830-

840), quando teria ressurgido o culto ao apóstolo São Tiago em terras hispânicas.   

 As notícias em relação à pregação de Tiago na Hispania fazem parte da cultura oral hispânica 

e os primeiros registros só começaram a aparecer no século VI. Após a descoberta do sepulcro – 

possivelmente entre os anos 820 e 830 -, a documentação se expande, sobretudo para legitimar a 

presença das relíquias na Hispania58. O apóstolo que teria sido o evangelizador apenas da parte mais 

ocidental da Península Ibérica, no século IX tem o seu patronato estendido a toda Hispania. 

PEREGRINAÇÕES E RELÍQUIAS EM SANTIAGO DE COMPOSTELA 

                                                           
58 Segundo López-Mayán (2011, p.41), “o documento mais antigo a tratar sobre as circunstancias da descoberta é a 

Concordia de Antealtares (1077)” e outros testemunhos mais tardios como o Cronicón Iriense, escritos em Santiago em 

fins do século IX.  
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 Os cultos as relíquias estiveram inerentes à prática cristã de veneração no Ocidente, na desde 

a Antiguidade e atingiram novos significados na Idade Média. Nas palavras de Nascimento (2014, p. 

106), as relíquias “são realidades materiais que têm por objetivo aproximar o homem do sagrado, 

cumprindo um papel cultual e espiritual, sendo fundamentais para o entendimento das práticas, dos 

rituais e das crenças cristãs”. Quanto às relíquias dos santos é tênue a relação das mesmas com Cristo, 

tendo em vista que os santos são notoriamente “moradas” de Cristo. “A memória dos santos é 

preservada pelas suas relíquias, porque testemunharam a vitória de Cristo sobre a morte até mesmo 

em sua morte sangrenta, que imita a Paixão de Jesus” (SCHMITT, 2007, p. 286).  

 A espiritualidade do homem medieval reúne um conjunto de obrigações dos fiéis junto a Deus. 

Preces, esmolas, jejuns, penitências e as peregrinações, as longas viagens a locais onde os santos 

repousavam espaços de veneração às relíquias sagradas. “Las peregrinaciones tienen entre los 

cristianos dos Orígenes distintos: uno, la veneración a los Santos Lugares, es decir, a aquellos que el 

Salvador había santificado com su presencia mortal; el outro, el culto de los santos y de sus relíquias”. 

(VAZQUEZ DE PARGA, L., LACARRA, J.M., URÍA RÍU, 1945, p. 11). Esses movimentos tem 

uma dual dinâmica, além de ser uma forma de penitência, era o meio pelo qual se tornava possível, o 

contato com as requisitadas relíquias. [...] “el peregrino se mueve por causas religiosas, honrar a un 

mártir, un santo intermediario privilegiado con Dios, pero más accesible porque “they also remained 

men´s skin a cuya tumba se acude a rezar a la búsqueda de un benefício para el alma”. (DÍAZ, 2001, 

p. 57).  

 O peregrino sentia-se realizado, um escolhido por Deus ao se aproximar de uma relíquia, pois, 

muitas eram as virtudes associadas a esses objetos. Outros fiéis que também foram classificados como 

peregrinos eram aqueles que partiam em Cruzada. Na condição de penitência, o peregrino é sempre 

um estrangeiro em terra estranha, um homem que procura a espiritualidade, separando-se de seu 

mundo comum e enfrentando uma série de perigos e adversidades. Quanto maiores fossem os perigos 

enfrentados nas peregrinações, mais santa e purificadora sua realização se tornava. Dessa forma, os 

fiéis e até mesmo os clérigos, consideravam as viagens peregrinatórias como um exercício ascético e 

uma nobilíssima forma de penitência.  

 O homem medieval estava profundamente convencido de que só uma dolorosa expiação podia 

obter a remissão dos seus pecados. O grande processo do esforço ascético é sempre dirigido contra a 

carne e, em particular contra o corpo, terreno predileto das manifestações maléficas. Por isso, o corpo 

deve ser mortificado. (MEDEIROS, 2009, p. 48).  
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 Os fiéis acreditavam que Deus intervinha de modo direto nos direitos individuais e coletivos. 

Deus é Senhor de uma justiça imanente que retribui a cada fiel segundo as suas obras. As 

peregrinações que do século VIII em diante ganharão um apelo maior, constituem-se em um 

movimento cristão que colaborará para uma maior proximidade entre a devoção professada pela 

doutrina cristã e os anseios populares, como também por possibilitar a produção de importantes 

documentos, tais como as hagiografias.  

 Caracterizada como uma prova espiritual, a peregrinação se constituía em uma dura ascese, 

na qual o peregrino vestido em sua indumentária especial – os instrumentos da rota eram antes da 

viagem, benzidos, o cinto e a sacola, o cajado com nó grosso e o cantil e por fim o manto – preparava 

o seu testamento, e “como o monge, de certa maneira ele morria para o mundo quando pegava a 

estrada. E ao retornar, era outro homem”. (SOT, 2002, p. 354).  

 Para os homens que se deslocavam, os fatores materiais e espirituais eram os aspectos 

motivadores, grosso modo, para a maioria, não só nenhum interesse material os retinha em suas casas 

como o próprio espírito do cristianismo os impelia à estrada, seguindo assim as palavras de Cristo 

difundidas pela Igreja, “deixe tudo e segue-me”. Além disso, os grupos de peregrinos detinham em 

seu interior homens oriundos de todos os setores da civilização medieval. 

 Ao final de sua marcha, o peregrino intenta ver ou tocar uma imagem, uma estátua, um 

sepulcro, procurando encontrar na fé o transcendente. Ao tocar o túmulo, tenta estabelecer um contato 

com o santo e através deste com Cristo. O encontro não se apresenta de forma sensorial ou mesmo 

intelectual, mas sim na ordem existencial. Os fiéis esperam através de esta experiência estabelecer 

contato com algo que ultrapasse a experiência humana. (SOT, 2002). 

 A peregrinação a Compostela confunde-se com a lenda elaborada entre os séculos VIII e XII, 

que se destina a afirmar a pregação do apóstolo Tiago, o Maior na Hispania. Até o século IX, o alcance 

da peregrinação jacobeia era caracterizado como um culto local, as crônicas citam poucos 

estrangeiros na empresa das vias peregrinatórias jacobeias. Contudo, o culto a São Tiago alcançou 

tamanha importância que no século XII, determinados pecados só podiam ser perdoados através da 

peregrinação a Compostela.    

 Desde o século IX, data do descobrimento do sepulcro, o apóstolo São Tiago tem sido um dos 

mais notáveis protagonistas da história da Igreja, seja na Península Ibérica ou na Europa Ocidental. 

“A devoção ao apóstolo São Tiago, discípulo direto de Jesus Cristo e evangelizador do Ocidente, 

estava na origem mesma do fato cultural e sociológico da peregrinação ocidental”. (SINGUL, 1999, 

p. 62). Incialmente, o Caminho de Santigo constituía-se como uma peregrinação suplementar da 
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peregrinação a Roma, em razão das dificuldades de se peregrinar a cidade apostólica. Com a morte 

de Carlos Magno no século IX, o Império carolíngio entrou em crise e Roma se tornou um lugar de 

inquietação social, devido ao esfacelamento do Império, suscitando as dificuldades supracitadas.  

 No século X já é possível encontrar nas narrativas, a presença de peregrinos estrangeiros e 

obviamente de célebres figuras como o rei Afonso X, o Sábio, S. Francisco de Assis e Santa Isabel 

de Portugal, a Rainha Santa. “Os primeiros peregrinos valões, flamengos e alemães apareceram desde 

o princípio do século XI. No fim do século, eram ingleses e italianos: a peregrinação a Compostela 

ganhou uma dimensão internacional na Europa”. (SOT, 2002, P. 361).  

El primer registro de peregrinación, Alemania lo tenemos en el año 1072, cuando Sigfrido I, 

arzobispo de Maguncia, cansado del peso de la mitra renuncio a su cargo y peregrino a 

Compostela [...] Ansgot de Brunwell fue por su parte el primer peregrino inglês constatado 

que visito Compostela, al conservarse dos cartas suyas al obispo Robert de Linconl y al 

Cabildo de la catedral de Santa María, donde les manifiesta su intención de fundar en Burwell 

un priorato dependiente de la abadía de Sauve Najeure (Buerdos), por la caridade y el amor 

que hacia él habían demonstrado cuando volvia de su peregrinación. (COSTOYA, 1999, pp. 

35-36 apud CASCO, 2010, p. 33).  

 No século XII, a peregrinação alcança grande importância e o Liber Sancti Jacobi, demonstra 

bem esse cenário, como também, colabora no aumento dos números de peregrinos convidando-os a 

seguirem o Caminho de São Tiago. 

 Paulatinamente intensifica-se a peregrinação, que atinge o seu apogeu no século XII. O locus 

Jacobi é neste século transformado em arcebispado, e o seu primeiro arcebispo, Diego Gelmírez, toma 

importantes medidas político-administrativas e culturais para fomentar a peregrinatio e para 

embelezar a catedral e a cidade, com o beneplácito da poderosa Abadia borgonhesa de Cluny. 

(MALEVAL, 2005, p. 19).  

 A devoção a Tiago constitui-se no principal motivo das peregrinações, a motivação se dava 

em torno da devoção que se tinha a São Tiago; “o peregrino empreendia a viagem pietatis causa, 

como fizeram monges, bispos e alguns santos como São Francisco de Assis e Santa Isabel de Portugal, 

a rainha santa”. (SINGUL, 1999, p. 63).  

 Outras causas são verificáveis, tais como a empresa de pessoas que partiam em peregrinação 

pelas almas de terceiros, para agradecer uma graça atendida ou para se preparar para pedir ao Santo 

determinado favor. 

 Na Baixa Idade Média generalizaram-se os componentes testamentários, pelos quais os 

herdeiros do morto tinham que realizar a peregrinação a São Tiago ou mandar um intermediário rezar 

pela alma do defunto. A pessoa que fazia a peregrinação, familiar ou peregrino de aluguel, realizava-
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a no lugar do defunto, para que a alma do morto, ou a de algum familiar, obtivesse as correspondentes 

satisfações espirituais. Em suma, os benefícios da peregrinação eram para os defuntos ou para seus 

familiares, motivo pelo qual o herdeiro, se não fosse pessoalmente a Compostela, tinha a obrigação 

de contratar uma pessoa que assim o fizesse. De tal jeito desenvolveu-se essa prática de peregrinação, 

que se constituíram grupos de romeiros profissionais, que empreendiam o Caminho de Santiago por 

encomenda em troca de um montante em dinheiro, em representação de uma pessoa viva ou morta. 

(SINGUL, 1999, pp. 63-64).  

 Muitos peregrinos também seguiam o caminho, mas através da peregrinação forçada. A 

peregrinação como penitencia era imposta, seja pelas instituições canônicas ou pelos tribunais 

seculares. A penitência canônica obrigava o peregrino penitente a se dirigir a Santiago de Compostela, 

a duras penas, fazendo grande esforço físico, praticar o jejum, e vestir-se com poucas vestimentas, 

não raro, alguns seguiam nus. Quanto as peregrinações penitenciais dos criminosos era comum o uso 

de pesadas correntes que tornavam ainda mais difícil a peregrinação.  

 É notável a colaboração dos reinos asturianos e castelhanos-leoneses e da Abadia de Cluny 

para o sucesso da peregrinação a Santiago de Compostela. Essa conjuntura tornava assim, favorável, 

a organização e promoção de toda uma infraestrutura física e assistencial.  

Em relação aos aspectos comerciais, o Caminho de Santiago, desde os primórdios das 

peregrinações assumiu um importante papel. Através das vias de peregrinação, comerciantes 

transportavam as suas mercadorias e promoviam mercados, além de abastecer o Caminho e a cidade 

de Santiago de Compostela. “Os arcebispos composteláns tiveron que se preocupar de garanti-lo 

abastecimento da Cidade do Apóstolo, que non estaba preparada para responder a demanda da 

poboación floante de peregrinos”. (PAIVA ALVES, 2011, p. 60).  

 Segundo López-Mayan, o desenvolvimento de Santiago se inseriu em um movimento urbano 

e geral, isto em razão de sua condição de Sé apostólica, que atraía os peregrinos, mas também um 

amplo número de favores dos reis, “desejosos de contar con en el respaldo del Apóstol, y el interés 

de la jerarquía eclesiástica, que estableció en Compostela gran cantidad de comunidades religiosas, 

base del perfil eminentemente clerical de Santiago” (LÓPEZ-MAYAN, 2011, p. 53), e de suas 

atividades socioeconômicas e culturais.   

 O Caminho de Santiago proporcionou a origem de diversas cidades e de instituições de apoio 

aos peregrinos, assim como colaborou para a difusão de inúmeras narrativas a tratar, seja do itinerário 

e os milagres em torno da veneração das relíquias de São Tiago como também dos princípios da Sé 

compostelana e sua expansão. Alguns dos milagres que são narrados no Liber Sancti Jacobi se passam 
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nos caminhos que levam a Santiago de Compostela. Sejam quais forem os motivos que 

impulsionavam os fiéis a se dirigirem ao Caminho de Santiago, são inegáveis o legado e a 

representatividade que o culto jacobeu suscitou no imaginário dos homens do Ocidente Medieval. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 A concepção do Códex, sobretudo como um instrumento de legitimação da presença das 

relíquias do Santo Apóstolo, também traz em si imagens do período em que foi escrito. É uma obra 

que abrange tantos aspectos não apenas históricos, como também os litúrgicos e literários. 

 Como o Liber Sancti Jacobi se constitui em uma obra narrativa destacamos alguns 

pressupostos teóricos em favor da utilização do discurso narrativo na concepção do conhecimento 

histórico. Como salienta Veyne, “um acontecimento histórico não é só o que acontece, mas o que 

pode ser narrado, ou que já foi narrado em crônicas e lendas”. (apud RICOEUR, 2010, p. 282). 

 Dessa forma, não somente as narrativas descritas no Liber Sancti Jacobi, mas outras narrativas 

provenientes do medievo que tratem sobre a tradição e da história de Compostela e os milagres de S. 

Tiago nos possibilita um passeio pelo caminho de construção do mito e sua fundamentação como 

referência para a Cristandade. 

 Conforme assinalou Marc Bloch (2001) ao traçar uma comparação entre a tradição cristã da 

Crucificação e Ressurreição, o que importa não é saber se Jesus foi crucificado e depois ressuscitou. 

“O que agora se de compreender é como é possível que tantos homens ao nosso redor creiam na 

Crucificação e na Ressurreição”. Portanto, em nossa percepção o que importa é entender as razões da 

tradição jacobea, razões que como Bloch afirma, são “humanas, é claro; a hipótese de uma ação 

providencial escaparia à ciência”. Ora, as narrativas nos aproximam A tais objetos. Albuquerque 

Júnior (2007) em defesa da narrativa lembra que “a memória, como a História, são uma escritura sem 

fim, nem origem”. Isto, pois, já dizia Agostinho de Hipona (2014), “a memória retém o 

esquecimento” e por que supomos na memória construída em torno mito de São Tiago de Compostela, 

memórias possam ainda testemunhar sobre os homens que se prontificaram a seguir o Caminho de 

Santiago. Se “a história é a ciência dos homens no tempo” como afirmou Bloch (2001) o produto do 

historiador, fundamentado nos monumentos do passado é a imaginação de uma intriga, que nos 

possibilita vislumbrar, os fragmentos e os mesmos nos aproximam por que não dizer, de um 

Imaginário desses homens que alimentava a tradição.  
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 Partimos da definição que Le Goff faz do Imaginário para situá-lo como o fator de incentivo 

às tradições, mitos e lendas. “O termo “imaginário” trata-se de uma história da imaginação da criação 

e do uso das imagens que fazem uma sociedade agir e pensar, visto que resultam da mentalidade, da 

sensibilidade e da cultura que as impregnam e animam”. (LE GOFF, 2011, p. 13). 

 Sendo assim, através da pesquisa que estamos desenvolvendo, entendemos estar 

empreendendo a análise de aspectos do Imaginário Social dos medievais em relação à tradição 

compostelana, suscitando novos aspectos do mito e das peregrinações através da memória preservada 

nas narrativas que discursam sobre esse fenômeno do medievo Ocidental. Partindo dos postulados do 

discurso de Paul Ricoeur (2010, p. 251) “na qualidade de narrativa, toda história versa sobre algum 

grande sucesso ou algum grande fracasso dos homens que vivem e trabalham juntos, em sociedades 

ou nações ou em qualquer outro grupo organizado de modo duradouro”. Assim como também, é 

possível estabelecer através desta análise, além, dos aspectos culturais contidos no imaginário, as 

representações que o mito compostelano influenciou no espaço público e político da Hispania da 

medieval.  
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A LOGOTERAPIA DE VICTOR FRANKL: UMA TENTATIVA DE 

TRANSCENDER A EXPERIÊNCIA TRAUMÁTICA ATRAVÉS DO 

TESTEMUNHO 

 

Daniele Maia Tiago59 
 

RESUMO: A pergunta que circunda todos os escritos sobre a Logoterapia de Frankl era: em 

situações-limite, o ser humano negocia consigo mesmo, a ponto de se acostumar às situações mais 

degradantes afastando, a todo custo, a possibilidade de se deparar com a própria finitude? Para o 

psicanalista a saída se dava na transcendência através da elaboração de uma episteme e condução de 

um reencontro consigo mesmo. Viktor conseguiu traduzir a sua experiência porque passou por ela e 

a apreendeu; ela não lhe é incomunicável, seu testemunho se tornou utilitário através de sua 

Logoterapia. Isto é, ele elabora uma episteme, com viés psicológico para trabalhar as experiências 

pessoais a partir da criação de sentido. Dessa forma, nesse artigo pretendo analisar sua obra e conceber 

a ela uma estratégia de escrita que lhe permite a criação de sua Logoterapia através de seu testemunho 

e experiencia.  

  

 Frankl Nasceu em Viena, em 1905, vindo de uma família judia de funcionários públicos, 

estudou psicanálise e filosofia em sua terra natal e finalizou seus estudos médicos com uma tese 

intitulada: A psicologia do pensamento filosófico60 (2012).  Durante seus estudos de medicina 

psicanalítica, os temas sobre a depressão e suicídio emergiram como ponto principal de futuras 

pesquisas. Escrevera vários artigos, dentre eles: O Deus inconsciente – que fora fruto de seus contatos 

pessoais com Sigmund Freud e Alfred Adler e que, posteriormente, resultariam na fundação da 

primeira Escola Vienense de Psicoterapia61. Embora Frankl mantivesse um contato mais assíduo com 

a psicanálise clássica, a questão do sentido emergia como cerne de todos os seus trabalhos e se 

consagrava como resultado preventivo para a questão do suicídio.  

 Em 1942, Frankl sua esposa e seus pais foram deportados para o gueto de Theresienstadt. O 

pai de Frankl morrera ali em 1943, sua mãe fora assassinada em Auschwitz e sua esposa morrera em 

                                                           
59 Orientador: Prof. Dr. Carlos Oiti Berbert Jr. Pesquisa financiada pela Capes. 

 
60 Viktor Frankl - Wissenschaftler, Humanist, Alpinist". Documentary and Commemorative Tribute. Servus TV, August 
2012. 

61 "Westfilm" feature by Adolf Opel ("Lebendes Wort - bleibendes Werk"). Chris Lohner im Gespräch mit Viktor Frankl 

(3sat, April 1990) 
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um campo de concentração de Bergen-Belsen. O próprio Frankl fora enviado, posteriormente, para 

um subcampo do campo de concentração em Dachau, em outubro de 1944, e alguns dias mais tarde 

para Auschwitz. Em abril de 1945, Frankl foi libertado pelo Exército dos EUA e, em agosto, voltou 

a Viena, relatando suas experiências nos campos de concentração num livro intitulado: “... Continuo 

a dizer sim à vida: Um psicólogo experimenta o campo de concentração”. 

 A Universidade Internacional dos EUA na Califórnia, em 1955 ofereceu à Frankl a cadeira, 

recém-criada, de Estudos sobre Logoterapia, quando o mesmo começou a desenvolver sua corrente 

filosófica e psicoterápica. Frankl sempre foi claro na transmissão de sua experiência 

concentracionária, porque além de comunicá-la procurou incidi-la uma função científica: elaborar 

uma episteme, com viés psicológico para trabalhar as experiências pessoais a partir da criação de 

sentido. Isto é, seu testemunho ensina, tem a pretensão de compreender – elaborando um método de 

tratamento – como o internado, em condições anormais, adota reações normais; como se acostuma a 

um ambiente hostil para viver.  

 Nesse sentido, em sua teoria está presente a relação entre a normalidade e a racionalidade 

técnica, porém com o viés da transcendência. Isto é, o caráter científico não se esgota em uma análise 

objetiva. Há uma transcendência assumida que evoca temas do espírito feridos no KZ. Em vista disso, 

Frankl associou sua análise à busca pela liberdade de ser, ou seja, reconstruir-se após o campo, voltar 

a participar do mundo e encontrar-se nele.  

 Para Frankl a perspectiva de compreensão e julgamento andavam juntas, na medida em que 

aquele que se propunha a tal atividade possuiria um senso de dever, obrigação ou missão. Foi sob 

essas perspectivas que iniciara a fundamentação da Logoterapia, conhecida como a Terceira Escola 

de Psicoterapia Vienense, tendo como principal método o estudo do sentido da existência humana e 

a busca desse sentido pelo homem (FRANKL, 1991).  

 Igualmente, a pergunta que circunda a estratégia de transcendência da experiência de Frankl 

é: haveria medo de sobreviver cultivando a imaginação do horror e tornando sempre a estranheza 

como algo normal? Para Frankl, a resposta é negativa na medida em que ele desenvolve esse suplantar 

da experiência traumática e enceta a busca do sentido.  De acordo com Frankl: há apenas um 

problema realmente sério e é julgar se vale ou não a pena viver (FRANKL, 1991, p. 4). A 

Logoterapia ajudaria a humanizar e personalizar o homem, tendo como funcionalidade conceder 

ajuda para que o paciente possa atingir sua plenitude a partir de uma concepção adequada de homem 

como pessoa e de homem participante de uma comunidade de pessoas. De um ponto de vista prático, 

isto é, em conformidade como uma característica da sua essência, o homem arriscaria a vida sem 

nunca saber quem ele é, por que existe e qual é a sua missão existencial. Tudo o que exige a terapia 

da fala é uma forma autêntica de vida. 
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  A Logoterapia auxiliaria as pessoas a encontrarem seu papel de protagonistas de sua própria 

história, de sua felicidade, suas conquistas e seu papel como construtores de si mesmos, ou seja, para 

que o próprio pudesse ser chamado de arquiteto de seu destino (1991). Para Frankl, o homem só se 

torna tal na medida em que ele descobre o sentido da vida, por que e para que existem. Sendo assim, 

a proposta logoterapêutica inicial era desenvolver a atitude de procura de situações de fracasso e de 

êxito, para visualizar o futuro não como uma utopia ou como algo que obtém rapidamente sucesso, 

mas como uma possibilidade de esperança, assumindo o compromisso de encontrar missão na vida e 

ser capaz de resolver questões filosóficas, tais como: o que esperar da minha vida? Por ser finito, não 

é minha responsabilidade que a vida não acontece para mim, mas para estar em todas as situações 

(com diferentes graus de consciência e responsabilidade), no final da vida? Segundo Frankl (1991, p. 

4): não é suficiente questionar o sentido da vida, você tem que responder à própria vida.  

 Por ser um homem devoto à ciência, à neurologia e à psiquiatria, não foram somente os seus 

estudos que lhe revelaram esse sentido, mas também a experiência no campo de concentração. 

Milhões de pessoas passaram pela mesma experiência, mas, segundo o psiquiatra (1991), sua decisão 

de não sair carregado de amargura e rancor o ajudou a avançar na busca pelo sentido. Frankl entrou 

no campo firmemente determinado a conservar a integridade da sua alma, a não deixar que seu 

espírito fosse abatido pelos carrascos do seu corpo.  

 Dessa forma, ele observou que, de todos os prisioneiros, os que melhor conservaram o 

autodomínio e a sanidade foram aqueles que tinham um forte senso de dever, de missão ou de 

obrigação. A obrigação poderia ser para com uma fé religiosa, uma causa política, social ou cultural, 

de forma que as humilhações e os tormentos se tornavam etapas no caminho para a vitória. Qualquer 

que fosse a missão a ser cumprida, ela transfigurava a situação, infundindo um sentido ao nonsense 

do presente.  

 Assim, para Frankl, sua Logoterapia ajudava a esclarecer o porquê do sofrimento e da morte 

e, auxiliava também a ter razões de trabalho compartilhado, luta e amor. Ou seja, ela se caracterizava 

como uma redescoberta da atitude perante a vida distinguida pela proeminência de esperança 

proporcionando um horizonte de sentido e novas ferramentas para o cuidado com a existência que 

permanecia em situações aparentemente sem esperança. 

 Segundo Frankl:  

 

Um pensamento me transpassou: pela primeira vez em minha vida enxerguei a 

verdade tal como fora cantada por tantos poetas, proclamada como verdade 

derradeira por tantos pensadores. Então captei o sentido do maior segredo que a 

poesia humana e o pensamento humano têm a transmitir: a salvação do homem é 

através do amor e no amor. Compreendi como um homem a quem nada foi deixado 

neste mundo pode ainda conhecer a bem-aventurança, ainda que seja por um breve 
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momento, na contemplação da sua bem-amada. Numa condição de profunda 

desolação, quando um homem não pode mais se expressar em ação positiva, quando 

a única realização pode consistir em suportar seus sofrimentos da maneira correta – 

de uma maneira honrada -, em tal condição o homem pode, através da contemplação 

amorosa da imagem que ele traz da sua bem-amada, encontrar a plenitude. Pela 

primeira vez em minha vida, eu era capaz de compreender as palavras “os anjos estão 

imersos na perpétua contemplação de uma glória infinita”. (FRANKL; 1991, p. 7).  

 

 Frankl transformou essa descoberta num conceito científico, o de doenças noogênicas62. 

Noogênica quer dizer proveniente do espírito. Além das causas somáticas e psíquicas do sofrimento 

humano, era preciso reconhecer um sofrimento de origem propriamente espiritual, nascido da 

experiência do absurdo, da perda do sentido da vida. O homem pode suportar tudo, menos a falta de 

sentido (FRANKL, 1991). Mas o sentido não teria o menor poder curativo se fosse apenas uma 

esperança inventada, a mente não poderia encontrar dentro de si a solução de seus males, pela simples 

razão de que seu mal consiste em estar fechada dentro de si, sem abertura para o que lhe é superior. 

Em vez de criar um sentido, a mente teria de se submeter a ele, uma vez que fosse encontrado.  

 O sentido não tem de ser moldado pela mente, mas a mente pelo sentido. O sentido da vida, 

enfatizava Frankl (1991), é uma realidade ontológica, não uma criação cultural. Frankl não dava 

nenhuma prova filosófica desta afirmativa, mas o caminho da cura logoterapêutica fornecia a cada 

paciente uma evidência inequívoca da objetividade do sentido da vida. O sentido da vida 

simplesmente existe: trata-se apenas de encontrá-lo.  Desse modo, ao invés de dissolver a 

individualidade humana nos seus elementos, a Logoterapia buscava consolidar e fixar o paciente, de 

imediato, no ponto central do seu ser. Eis porque, segundo Frankl (1991), é inútil buscar provas 

teóricas do sentido da vida: ele não é uma máxima uniforme, válido para todos, mas sim a obrigação 

imanente que cada um tem de transcender. Assim, discutir o sentido da vida sem realizá-lo seria negá- 

lo.  

 O fundador da Logoterapia está preocupado com a natureza e a cura das neuroses, por isso, 

ao escrever seu relato, não há uma simples necessidade de escrita autobiográfica da dor, dos 

sofrimentos e das experiências traumatizantes que um sobrevivente ao holocausto poderia relatar. Ao 

escrever, Frankl analisa tanto seu comportamento quanto a psiquê humana daqueles que o rodeiam, 

cria conceitos psicológicos e como ele mesmo, por várias vezes, explicita em seu livro: realizou um 

trabalho psicológico dentro do campo. O médico de Auschwitz, como fora muitas vezes chamado, 

                                                           
62 O conceito de neurose noogênica vai além de uma patologia psicofísica, pois, o homem é essencialmente espiritual. 

Esse núcleo espiritual, em torno do qual se agrupam o psíquico e o físico, é o responsável pela consciência moral, 

pelo amor e pela arte. O homem moderno, ao se afastar de sua religiosidade aumentou o vazio existencial, pois não 

encontra o porquê de suas ações, o que pode gerar uma ausência de sentido, característica da neurose noogênica. 

Assim, o homem adoeceria em sua espiritualidade. GONZALES, J. Breve dicionário de teologia. 2009, Hagnos. 
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estava atento à incapacidade de encontrar significado e sentido de responsabilidade em sua existência, 

de forma que ao delimitar como é percebida a vida, o sofrimento e o significado das coisas dentro do 

KZ, Frankl aceita o parentesco de sua recém-fundada teoria logoterapêutica com as teorias freudianas, 

ou seja, como pensar na enorme capacidade humana de transcender e orientar-se.  

 Em 1984, ao escrever o primeiro prefácio à sua obra, Frankl deixava claro que sua intenção 

inicial era transmitir ao leitor que a vida tem um sentido potencial sob quaisquer circunstâncias, 

mesmo as mais miseráveis – fazendo uma referência direta à vida dos prisioneiros do KZ. A partir 

desse intento, ele anuncia suas duas principais teorias: Tese do otimismo trágico e a Logoterapia. 

Assim estabelece os dois principais pontos que o levaram a desenvolvê-las: 1) De que modo se refletia 

na cabeça de um prisioneiro a vida no KZ?; e 2) Como se constrói uma perspectiva externa e interna 

do KZ?. Esses dois pontos são a largada para que Frankl construa sua narrativa, iniciada pela 

descrição de suas memórias, seguidas de análises psicanalíticas.  

 O que ele denominou de O relato do prisioneiro número 119104 é a descrição de algumas de 

suas memórias no campo seguida de análises psicanalíticas que levam à construção de sua 

Logoterapia. Denominamos de ato descritivo a narrativa de suas experiências nos campos onde ficou 

em cárcere e atuou como médico: Frankl apresenta os fatos na medida em que eles desencadeavam 

uma experiência psicológica na própria pessoa – a esse ato ele designou como um estudo psicológico 

voltado para a experiência pessoal.  

Afinal de contas, já foi publicado um número mais que suficiente de relatos contando 

os fatos nos campos de concentração. Aqui, todavia, apresentaremos os fatos apenas 

na medida em que eles desencadeavam uma experiência na própria pessoa; é para a 

experiência pessoal em si que se voltara o estudo psicológico que se segue. Esse tem 

uma dupla intenção, procurando atingir tanto o leitor que você conhece como o que 

não conhece por experiência própria o campo de concentração e a vida que ali se 

passa. Para o leitor que o conhece, procuraremos explicar suas experiências com os 

métodos científicos disponíveis no momento. Para os outros leitores, procuraremos 

tornar compreensível aquilo que já foi sentido e faltava ser explicado. O objetivo, 

então, é fazer o não iniciado também compreender a experiência do prisioneiro e 

suas atitudes, e compreender também aquele número tão reduzido de exprisioneiros 

que sobreviveram, aceitando sua atitude singular diante da vida – e que constituiu 

uma novidade do ponto de vista psicológico. (FRANKL, 1991, p. 4)  

 

 Tenta-se, então, atingir os dois públicos mencionados (os que conheciam e os que não 

conheciam) para tornar compreensível aquilo que foi sentido, mas faltava ser explicado, devido à 

dificuldade de compreensão perante a atitude dos sobreviventes. Nesse intento, é que o autor 

desenvolve sua primeira análise: a psicologia do encarceramento ou também conhecida como doença 

do arame farpado. Segundo o autor, foi por meio da Segunda Guerra Mundial que o mundo conheceu 

a guerra dos nervos daqueles que passaram pelos campos de concentração e, ainda segundo ele 

(1991), constituíram sua vida mediante três fases (que divide seu livro):  
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1. A fase de recepção no KZ.  

2. A fase da dita vida no KZ.  

3. A fase de soltura (libertação do KZ).  

 

 A cada fase, nomeada, topicalizada e descrita detalhadamente, o autor sugere várias análises 

psicanalíticas de situações normais e anormais. A intenção primordial de Frankl vai para além do 

puro detalhamento: ele utiliza uma sequência de vários tópicos para organizar sistematicamente suas 

análises e então concluir, com a conceitualização fundamental da Logoterapia, a tese do otimismo 

trágico.  

 Um de seus conceitos, que demarca sua estratégia de chegar a uma transcendência da 

experiência traumática, é Ilusão de indulto, ou seja, achar que na hora da morte poderse-á escapar, 

sentimento recorrente aos prisioneiros devido a impressão que alguns possuíam dos Soldados da SS: 

eles apresentavam faces humanas, e por assim ser, talvez teriam alguma comiseração ou piedade de 

forma que seria, talvez, provável uma possível sobrevivência de todo aquele horror (1991).  

 

Abrem-se violentamente as portas do vagão e ele é invadido por um pequeno bando 

de prisioneiros trajando a roupa típica de reclusos, cabeça raspada, porém muito bem 

alimentados. Falam todas as línguas europeias possíveis e irradiam todos uma 

jovialidade que neste momento e situação só pode mesmo ser grotesca.Como a 

pessoa que está prestes a se afogar e se agarra a uma palha, assim o meu arraigado 

otimismo, que desde então sempre me acomete justamente nas piores situações, se 

agarra a esse fato: nem é tão má a aparência dessa gente, eles estão visivelmente bem 

humorados e até rindo; quem diz que não chegarei também à situação relativamente 

boa e feliz desses prisioneiros? A psiquiatria conhece o quadro clínico da assim 

chamada ilusão de indulto: a pessoa condenada à morte, precisamente na hora de sua 

execução, começa a acreditar que ainda receberá o indulto justamente naquele último 

instante. Assim nós nos agarrávamos a esperanças e acreditávamos até o último 

instante que não seria nem poderia ser tão ruim. "Olha só o rosto rechonchudo e 

rosado desses prisioneiros!". (FRANKL, 1991, p. 6)  

 

 Essa técnica psicológica e automática aderida por muitos prisioneiros constatava somente uma 

coisa: só restam aos prisioneiros sua própria existência. A vida estabeleciase nua e crua, ausente de 

qualquer bem material, recordações pessoais ou quaisquer caprichos que o mundo lá fora pudesse 

fornecer. Porém, ainda de uma forma otimista, Frankl conjectura sua ideia baseada numa máxima de 

Dostoievski: O ser humano se habitua a tudo. De que essa máxima seja verdade o próprio autor não 

duvida, contudo a pergunta que se segue (e que o próprio leitor faria) seria: de que forma nos 

habituamos a tudo?  

 Frankl é extremamente categórico mas humanista, por conseguir perceber que numa situação 

anormal, uma reação anormal é extremamente normal (FRANKL, 1991, p. 8). Isto é, o medo da 

morte em Auschwitz é diferente de todo e qualquer medo da morte que um ser humano em condições 
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normais apresentaria. No KZ de Auschwitz, as câmaras de gás são algo que poupa o sobrevivente de 

cometer suicídio, sendo portanto um mal substituído por outro. 

 

Gatthold Ephraim Lessing foi quem disse uma vez: Quem não perde a cabeça com 

certas coisas é porque não tem cabeça para perder. Ora, numa situação anormal, uma 

reação anormal simplesmente é a conduta normal. Também como psiquiatras 

esperamos que uma pessoa, quanto mais normal for, reaja de modo mais anormal ao 

fato de ter caído numa situação anormal, como seja, de ter sido internada num 

manicômio. Também um prisioneiro, ao ser internado num campo de concentração, 

demonstra um estado de espírito anormal, embora não deixe de ser uma reação 

psicológica natural e, conforme ainda se mostrará, típica naquelas circunstâncias. 

(FRANKL, 1991, p. 11)  

 

 O que o autor chama de reações psicológicas normais está conectado com o manejo diário do 

prisioneiro com sentimentos que normalmente são incongruentes para um ser humano em situações 

normais. Por exemplo, o sentimento de apatia. Para o médico, numa análise extremamente 

psicológica, tomando também em conta sua experiência pessoal, o sentimento de insensibilidade e 

apatia mediante cenas e sentimentos totalmente incomuns só é percebido por aquele que tem uma 

formação profissional para lidar com esses sentimentos, como é o caso dele. Frankl queria esclarecer 

o que é a normalidade da anormalidade, isto é, como os prisioneiros simplesmente não se 

assustavam, desesperavam ou enlouqueciam com cenas ou situações que se enquadram na categoria 

de abismal. 

  Corriqueiramente no KZ, um prisioneiro lidava com sentimentos como: saudade, nojo, horror 

e compadecimento. Entretanto, após um certo período de vivência cotidiana do horror, o prisioneiro 

se encarrega de uma carga de insensibilidade emocional63, de ausência de comunicatividade, de 

desleixo interior e indiferença. Para o autor, esses seriam os piores cenários que os campos causariam 

tanto psicológica quanto historicamente nos seres humanos que passaram pelos KZ.  

 

                                                           
63 Podemos aqui estabelecer uma comparação que se encaixa perfeitamente nas linhas de estudo de Frankl: Walter 

Benjamin já havia trabalhado com a questão da apatia no cenário dos soldados que retornam mudos e apáticos da 

guerra. Apesar do filósofo ter trabalhado com a questão da narrativa – Frankl se detém na questão sentimental – 

ambos estão conectados com as dimensões apáticas de prisioneiros ou soldados de guerra. Essa ligação é 

fundamental para pensarmos na explicação histórica que circunda ambos os cenários: Não era perceptível ao fim da 

guerra que os homens que voltavam dos campos de batalha haviam ficado mais silenciosos, não mais ricos e sim mais 

pobres em experiência comunicável. Se aceitarmos a noção de que a narrativa deriva da necessidade humana básica 

de explicar a realidade, não é surpreendente que houvesse menos entusiasmo a seu respeito em 1919. Como alguém 

poderia esperar poder explicar qualquer coisa no mundo onde a tecnologia humana movida pela cobiça humana havia 

mudado tudo, exceto as nuvens no céu? (BENJAMIN, 1995) 
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O tipo de reação que acabamos de caracterizar começa a se alterar depois de poucos 

dias. Após o primeiro estágio de choque, o prisioneiro passa para o segundo estágio, 

a fase de relativa apatia. A pessoa aos poucos vai morrendo interiormente. Afora as 

diversas reações emotivas acima descritas, o prisioneiro recém-internado ainda 

experimenta, durante o primeiro período de sua estada no campo, outras sensações 

extremamente torturantes, que passam a mortificá-lo. Surge, sobretudo, indizível 

saudade de seus familiares. Uma saudade tão ardente que só resta uma sensação: a 

de se consumir. Além disso há o nojo. O nojo de toda a fealdade que o cerca, interior 

e exterior. Como a maioria dos seus companheiros, o prisioneiro está "vestido" em 

farrapos tais, que a seu lado um espantalho teria ares de elegância. Entre as barracas, 

no campo de concentração, há somente um lodaçal. E quanto mais se trabalha em 

sua eliminação, tanto mais se entra em contato com a lama. É justamente o recém-

internado que costuma ser destacado para grupos de trabalho nos quais terá que se 

ocupar com a limpeza de latrinas, eliminação de excrementos, etc. Quando estes são 

transportados sobre terreno acidentado, geralmente não escapamos de levar uns 

respingos do líquido abjeto; qualquer gesto que revele uma tentativa de limpar o 

rosto, com certeza provocará uma bordoada do Capo, que se irrita com a excessiva 

sensibilidade do trabalhador. A mortificação dos sentimentos normais continua 

avançando. O recluso observador, em pleno segundo estágio de suas reações 

psíquicas, não mais tenta ignorar a cena. Indiferente e já insensível, pode ficar 

observando sem se perturbar. (FRANKL, 1991, p. 14)  

 

 Destarte, Frankl quer mostrar que, para o prisioneiro, o que lhe restava era a dor da ausência: 

uma dor psicológica de ser incapaz de reagir ou de se revoltar pela injustiça cometida e, perante todas 

essas ausências, o que restava ao prisioneiro era aderir a apatia como uma forma de proteção da 

própria mente, da própria psiquê: reduzir a percepção da realidade para salvar sua vida ou mesmo 

sobreviver (FRANKL, 1991, p. 16).  

 

Compreende-se perfeitamente que naquela situação psicológica sem saída e sob a 

pressão da necessidade de se concentrar na preservação imediata da vida, toda a vida 

anímica parece baixar a um nível primitivo. Por isso, colegas de orientação 

psicanalítica entre os companheiros costumavam falar de uma "regressão" da pessoa 

no campo de concentração, de um retraimento a uma forma mais primitiva da vida 

anímica. Essa primitividade dos desejos e anseios se revela nos sonhos típicos dos 

reclusos. (FRANKL, 1991, p. 17)  

 

 Na dimensão de sonhos, desejos e vontades, o que restava aos prisioneiros, segundo Frankl, 

era sua obcessão por comida, a que ele denominou: Onanismo estomacal. Ou seja, os prisioneiros 

possuíam um prazer, quase comparado ao sexual, ao pensar em comida ou relembrar refeições 

anteriores, restando-lhes apenas os sonhos com jantares ou refeições básicas. De forma que, dentro 

do campo, os assuntos que se estabeleciam como recorrentes eram: comida, política e religião. Era 

preciso se manter humano, argumentava Frankl, discutir questões desse tipo os fazia sentirem-se mais 

humanos e menos objetos ou resto de homens. E, quando nada mais restava, usavam da lembrança 

para sobreviver. Lembranças de atividades primárias a um ser humano: andar de trem, caminhar por 
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um vale, por exemplo. A essa contínua necessidade de lembrança que fornecia esperança para 

sobreviver, Frankl nomeou como: intimização.  

 

A vida no campo de concentração pode ser transferida para o íntimo naquela pessoa 

que está disposta para tal. O efeito desta intimização está na fuga do vazio e da 

desolação, da seca espiritual da existência atual, para o refúgio no passado. Absorta 

em si mesma, a fantasia da pessoa sempre volta a reviver experiências passadas. Mas 

o que ocupa o pensamento não são as grandes experiências, e, sim, muitas vezes, um 

fato corriqueiro, as coisas mais insignificantes de sua vida anterior. Na lembrança 

nostálgica, elas se apresentam sublimes ao prisioneiro. Distanciada da vida real, 

voltada para o passado, a vida interior recebe um cunho peculiar. O mundo e a vida 

lá fora estão muito distantes. O espírito tem saudade deles: a gente anda de bonde, 

chega em casa, abre a porta da frente, o telefone toca; a gente caminha para atender 

e acende a luz do quarto – são detalhes aparentemente irrisórios como estes que o 

prisioneiro gosta de lembrar. A doce recordação destes pormenores o comove até as 

lágrimas! Esta tendência para a intimização, ao manifestar-se em certos prisioneiros, 

possibilita a mais viva percepção da arte ou da natureza. A intensidade desta 

experiência faz esquecer por completo o mundo que o cerca e todo o horror da 

situação. (FRANKL, 1991, p. 25).  

 

 A questão artística também fora trabalhada por Frankl, devido a seus benefícios para a psiquê. 

Segundo o autor, existiam privilégios para aqueles que possuíam algum tipo de talento como cantar 

ou representar. Todavia, a única felicidade que se conhecia era a que os prisioneiros proporcionavam 

aos SS: a felicidade para um prisioneiro era ser poupado. Outra necessidade sentida e notada por 

Frankl era a ânsia por solidão: um lugar de recolhimento, de introspecção, em que se pudesse ficar 

sozinho e isolado de toda a loucura ali existente (1991).  

Naturalmente existem ocasiões em que é necessário e também possível distanciar-se 

da massa. É fato notório que a companhia ininterrupta de tantos parceiros de 

sofrimento, a toda hora, em todos os atos triviais do cotidiano, cria muitas vezes uma 

ânsia irresistível de escapar dessa permanente comunhão compulsória, ao menos por 

algum tempo. A gente é tomado pelo desejo profundo de ficar sozinho consigo 

mesmo e com os próprios pensamentos, pela saudade de um lugar de recolhimento 

e solidão. (FRANKL, 1991, p. 30)  
 

 Essa necessidade relaciona-se com aquilo que o autor já enfatizara: a perda da sensação de ser 

um homem. Frankl é categórico em afirmar que, apesar de tentar explicar àqueles que não tem 

conhecimento, é impossível para aqueles que não viveram no campo fazer alguma ideia da radical 

insignificância a que se reduz o valor da vida do indivíduo ali internado. Essa perda de sensação de 

humanidade é um dos pontos fundamentais que conduzem Frankl a sua busca pelo sentido. Na medida 

em que todo e qualquer valor de humanidade foi excluído, é necessário uma tentativa de dotar a vida 

de sentido. É por essa premissa que Frankl descreve uma primeira tentativa de busca de sentido e 

humanização, baseada na dimensão de que no campo era necessário tomar decisões súbitas e 

imediatas.  
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O sentimento predominante de ser mero joguete, e o princípio de não assumir o papel 

do destino, mas de deixar ao destino o seu livre curso, tudo isso, e ainda a profunda 

apatia que se apodera da pessoa no campo de concentração, são fatores que explicam 

porque ela evita qualquer tipo de iniciativa e teme tomar decisões. A vida no campo 

de concentração apresenta situações que exigem decisões súbitas e imediatas, e que 

muitas vezes representam decisões sobre o ser ou não ser. O prisioneiro então prefere 

que o destino o livre da obrigação de decidir-se. Esta fuga ante a decisão pode ser 

muita bem observada quando o prisioneiro precisa decidir se foge ou não. Naqueles 

minutos (e a cada vez somente podem ser poucos os minutos nos quais precisa tomar 

a decisão) ele passa por horrível tortura interior: Será que tento fugir, ou não? Devo 

assumir o risco, ou não? Eu mesmo também experimentei este purgatório de tensão 

interior ao surgir uma oportunidade de fuga poucos dias antes de aproximar-se a 

frente de combate. (FRANKL, 1991, p. 34)  

 

 A pretensa tentativa de fuga, descrita pelo autor, se liga ao ideal de liberdade que é pensado e 

sentido pelo mesmo. Era necessário, diariamente, uma análise da existência provisória do ser, de 

forma que a mesma se incumbisse de sentido. Existência provisória, pois ali ninguém sabia se iria 

sobreviver ou morrer, mas a entrega dos pontos era uma decisão definitiva e contrária à determinação 

própria de liberdade – essa contrariedade foi conceitualizada por Frankl como uma existência 

retrospectiva.  

 

Da maneira com que uma pessoa assume o seu destino inevitável, assumindo com 

esse destino todo o sofrimento que se lhe impõe, nisso se revela, mesmo nas mais 

difíceis situações, mesmo no último minuto de sua vida, uma abundância de 

possibilidades de dar sentido à existência. Depende se a pessoa permanece corajosa 

e valorosa, digna e desinteressada, ou se na luta levada ao extremo pela auto-

preservação ela esquece sua humanidade e acaba tornandose por completo aquele 

animal gregário, conforme nos sugeriu a psicologia do prisioneiro do campo de 

concentração. Dependendo da atitude que tomar, a pessoa realiza ou não os valores 

que lhe são oferecidos pela situação sofrida e pelo seu pesado destino. Ela então será 

"digna do tormento", ou não. Ninguém pense que essas reflexões estejam distantes 

da realidade da vida e do mundo. Sem dúvida, poucas e raras são as pessoas capazes 

e à altura dessa elevada proposta. Pois poucos foram os que no campo de 

concentração mantiveram a sua plena liberdade interior e puderam alçar-se à 

realização daqueles valores possibilitada pelo sofrimento. [...] (FRANKL, 1991, p. 

31, 33)  

 

 O que Frankl descrevia era especificamente uma tentativa de reconstrução interior, uma não 

desistência e reconhecimento da existência de um sentido vital – que seria extamente sua tese 

logoterapêutica. 

 

Assim fica evidente que toda tentativa psicoterapêutica ou mesmo psicohigiênica de 

combater os fenômenos psicopatológicos suscitados no prisioneiro pela vida no 

campo de concentração necessariamente terá que procurar a reconstrução interior da 

pessoa lá e a despeito de lá, procurando fazê-la orientar-se para o futuro, para um 

alvo no futuro. Instintivamente um ou outro recluso o fez por si. A maioria dispunha 

de algo que os sustentava, e geralmente se tratava de um pedaço de futuro. Não deixa 

de ser uma peculiaridade do ser humano que ele somente pode existir propriamente 
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com uma perspectiva futura, de certa forma subespécie aeternitatis – perspectiva da 

eternidade. (FRANKL, 1991, p.40).  

  

 Essa perspectiva futura a que ele suscita está ligada ao seu problema para uma resolucão 

logoterapêutica: O que a vida espera de nós? Na eminência de não haver uma resposta para essa 

pergunta, o que precisamos ponderar é sua determinação teórica, ou seja, até onde existe uma relação 

do relato histórico com a psicanálise e em que momento é perceptível estabelecer essa questão no 

relato? Para isso, precisamos pensar que a psicanálise foi construída à medida que os homens 

construíram uma perspectiva de si e do mundo a que pertencem. Essa preocupação do homem com 

as chamadas atividades subjetivas é tão antiga quanto as primeiras formas do pensamento racional, 

ou seja, quando o homem pensa acerca do mundo, dos outros homens e de si mesmo, elabora ideias 

psicológicas, ideias que se referem a processos individuais e subjetivos, como, por exemplo, as 

percepções e as emoções. Nesse sentido, a psicanálise, trabalhada por Frankl, é considerada e elevada 

aqui numa dimensão histórico-social.  

 Essa dimensao histórico-social é exatamente o que ele desenvolveu em sua obra em conjunto 

com o viés psicanálitico: análises da subjetividade humana, segundo uma condição histórica 

inevitável. Essas teorias sobre o comportamento social constituem significantes instrumentos de 

controle social na medida em que o comportamento de um indivíduo é predizível, tornando-o 

vulnerável.  

 Baseado nessa premissa, Frankl pensa na dimensão de reconstrução interior a partir da crença 

no futuro, isto é: o sofrimento é uma incubência cujo sentido não quer excluir (FRANKL, 1991):  

 

Uma vez que se nos revelara o sentido do sofrimento, também nos negávamos então 

a ficar desfazendo ou minimizando o volume de sofrimento que havia no campo de 

concentração, seja "reprimindo-o" ou iludindo-nos a respeito do mesmo com 

otimismo barato ou artificial. Para nós também o sofrimento passara a ser uma 

incumbência cujo sentido não mais queríamos excluir. Para nós ele tinha revelado o 

seu caráter de conquista, aquele caráter de conquista que levou Rilke a exclamar: 

Wieviel ist aufzuleiden! (Quanto sofrimento há por resgatar!). Rilke falava de 

resgatar o sofrimento como outros diriam cumprir uma tarefa. Havia muito 

sofrimento esperando ser resgatado por nós. Por isso, era também necessário olhar 

de frente a situação, a avalanche de sofrimento, apesar do perigo de alguém 

"amolecer" e, quem sabe, em segredo deixar as lágrimas correr livremente. Não 

precisaria envergonhar-se dessas lágrimas. Eram o penhor de ele ter a maior das 

coragens – a coragem de sofrer. Mas pouquíssimos sabiam disso, e só envergonhados 

admitiam ter-se extravasado em lágrimas de novo. Certa vez perguntei a um 

companheiro como fizera desaparecer os seus edemas de fome, ao que ele confessou: 

Cureios chorando... (FRANKL, 1991, p. 45) (Grifo nosso)  

 

 A pergunta pelo sentido da vida e, consequentemente, do que a vida espera de nós, uniria duas 

categorias ambíguas: sofrimento e destino. Dessa maneira, todo o uso da teoria de Espinoza ou Rilke 
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sobre as experiências de prisioneiros ou as do próprio Frankl estariam conectadas com uma questão 

central: O porquê da existência? Segundo Frankl (1991), o processo educativo que ele tenta seguir 

está vinculado a uma tentativa de psicoterapia coletiva no KZ, que é, de certa forma, restrita. Elas se 

davam na medida da experiência e do estado de espírito. Essa restrição era percebida nos exemplos 

utilizados para desenvolver uma psicologia, por exemplo: os soldados. Frankl desenvolveu, por 

exemplo, uma análise a qual ele nomeou como psicologia da guarda: análise sobre a conduta dos SS 

mediante seus atos de tortura com outros seres humanos: 

 

Como é possível que pessoas de carne e osso cheguem a infligir tamanho sofrimento 

a outros seres humanos? Quando alguém ouve estes relatos, realmente dando-lhes 

crédito, e dando-se conta de que semelhantes coisas de fato são possíveis, então se 

pergunta como algo assim é possível psicologicamente. Para responder a esta 

pergunta, mesmo sem querer entrar a fundo na questão, é preciso lembrar que 

existem entre os guardas de um campo de concentração sádicos por excelência, no 

sentido estritamente clínico. Em segundo lugar, se escolhiam sádicos justamente 

quando se compunham pelotões de guarda excepcionalmente rigorosos. Já falamos 

da seleção negativa de carrascos e cúmplices feita entre a massa dos prisioneiros para 

ocupar a posição de Capo, o que explica porque justamente os elementos brutais e 

os indivíduos egoístas conseguiam sobreviver. Além dessa seleção negativa, havia 

ainda no campo uma seleção positiva das pessoas sádicas. (FRANKL, 1991, p. 46)  

 

 Frankl tentou encarar os atos violentos cometidos pelos SS como um problema de carater 

psíquico, ou seja, enquadrando-os na categoria de sadismo. Essa tentativa de compreensão/superação 

não se liga a um perdão, novamente elucidando a máxima de Hobsbawn, mas sim a uma total ausência 

de significado desses atos que leva à necessidade de encontrar uma explicação plausível. Isto é, há de 

se encarar a humanidade até mesmo dos perpetradores do KZ, pois muito deles já estavam habituados 

às agressões e práticas sádicas, sendo incapazes de possuir reações humanizadas para com outros da 

mesma categoria: homens.  

 Assim exposto, Frankl desmembra sua conclusão sobre a psicologia da guarda:  

De tudo isso podemos aprender que existem sobre a terra duas raças humanas e 

realmente apenas essas duas: a "raça" das pessoas direitas e a das pessoas torpes. 

Ambas as "raças" estão amplamente difundidas. Insinuam-se e infiltram-se em todos 

os grupos; não há grupo constituído exclusivamente de pessoas direitas nem 

unicamente de pessoas torpes. Neste sentido não existe grupo de "raça pura", e assim 

também havia uns e outros sujeitos decentes no corpo da guarda. A vida no campo 

de concentração ensejava sem dúvida o rompimento de um abismo nas profundezas 

extremas do ser humano. Não deveria surpreender-nos o fato de que essas 

profundezas punham a descoberto simplesmente a natureza humana, o ser humano 

como ele é – uma liga do bem e do mal! A ruptura que perpassa toda a existência 

humana e distingue bem e mal alcança mesmo as mais extremas profundezas e se 

revela até no fundo desse abismo aberto pelo campo de concentração. Ficamos 

conhecendo o ser humano como talvez nenhuma geração humana antes de nós.  

O que é, então, um ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. É o ser que 

inventou as câmaras de gás; mas é também aquele ser que entrou nas câmaras de gás, 

ereto, com uma oração nos lábios. (FRANKL, 1991, p. 50)  
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 Frankl não concebia somente uma análise generalizada ao longo de sua obra. Suas 

pormenorizadas avaliações e estudos são particulares em diversas áreas, mas estão reunidas numa 

grande perspectiva: como um ser humano pode dizer sim à vida, a partir da tentativa de constituir 

sentido a ela mediante uma situação de extrema ilogicidade? Todas as suas avaliações dirigem-se 

para uma conclusão necessária de ser pensada: como se comporta e o que resta de um prisioneiro 

liberto? Como lidar com a liberdade? O sentimento de liberdade é desaprendido no campo? Ou 

simplesmente aquele ser que se acostumou a ser somente parte de uma massa se despersonaliza e 

desaprende princípios básicos, como individualidade e liberdade?  

 Para o autor, a terceira fase é fundamental e complexa, pois a experiência da libertação não é 

impessoal ou irrelevante, mas sim formadora (FRANKL, 1991).  

 

A passos lentos os companheiros se arrastam em direção ao portão do campo. Mal e 

mal as pernas os sustentam. Olham timidamente em volta, cada qual encara o outro 

com uma pergunta nos olhos. Dão os primeiros passos temerosos para fora do campo 

de concentração. Desta feita não se ouve nenhuma voz de comando, ninguém tenta 

esquivar-se de um soco ou pontapé. Ah não, desta vez os guardas oferecem cigarros. 

A gente não os reconhece de saída, pois entrementes se apressaram em vestir-se à 

paisana. Vamos andando devagar, seguindo pela estrada de acesso. Minhas pernas 

já começam a doer ameaçando falhar em sua função. Vamos nos arrastando, 

queremos ver pela primeira vez os arredores do campo de concentração, ou melhor, 

vê-los pela primeira vez como pessoa livre. Apreciamos a natureza e entramos para 

a liberdade. "Para a liberdade", vou dizendo, e o repito várias vezes em pensamento; 

mas simplesmente não se consegue apreendê-lo. (FRANKL, 1991, p. 64)  

 

 Mediante a libertação, segundo Frankl, o prisioneiro não possuía nenhuma atitude anímica ou 

qualquer felicidade. A liberdade era como se fosse um sonho bom e a experiência cotidiana do campo 

um pesadelo, sendo, portanto, incapacitados de aproveitarem o momento de liberdade: ele não existia, 

era uma fantasia. Vários prisioneiros, mesmo depois da chegada das forças aliadas, continuavam a 

viver sob o regime do campo, agindo conforme antes. Foi necessário trabalhar com essas pessoas o 

encontro de sua realidade, do retorno a uma realidade tida como normal. Todos os prisioneiros, 

inclusive Frankl, afirmaram que a felicidade de libertação era fantasiosa, pois não compensava o 

sofrimento vivido. Destarte, Frankl se intuiu a perguntar-se: até que ponto poderia se constituir 

sentido ao sofrimento vivido? Tanto para um logoterapeuta quanto para um paciente enfrentar um 

tratamento pós-libertação não era tarefa simples. Ao contrário: estabelecem-se árduos passos para 

uma possível cura. O pesadelo e o sonho (cárcere e liberdade) talvez permaneceriam para sempre no 

inconsciente daquele que experienciou o campo e caberia a ele, apenas, tentar concatenar sentido a 

sua nova vida para que ela existisse e não fosse tomada por atos como suicídio, por exemplo.  

 A despersonalização, conceito que Frankl engendrou sobre a experiência de libertação, 

permaneceu anexado ao princípio básico da Logoterapia. Aqueles que não encontraram algum 
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sentido, ou se recusaram a tal tarefa, despersonalizaram-se e abstiveram-se de qualquer atitude 

anímica.  

 Não havia nenhuma dúvida, para Frankl ou qualquer um que tivesse a mínima dimensão do 

que se passara naquele período, que a vida no KZ ensejava um rompimento de um abismo nas 

profundezas extremas do ser humano. A pergunta necessária e que precisava ser feita – e encarada 

por Frankl – era: como construir sentido após essa experiência? Era possível dizer sim à vida? Ou o 

suicídio era a única saída para o esquecimento de tais lembranças?  

 A fim de conceber uma resposta a tantas perguntas existenciais, Frankl encerrava sua obra 

com a explicação de suas duas teorias para tratamento psíquico pós-KZ: Logoterapia e A tese do 

otimismo trágico. Ambas possuíam um só objetivo: construir sentido à vida ou encontrá-lo, mesmo 

em situações impensáveis. No caso da Tese do otimismo trágico, a questão principal era ligada a três 

sentimentos: a dor, a culpa e a morte. Isto é: uma pessoa era capaz de permacer otimista apesar dessa 

tríade trágica? Para Frankl, sim, na medida em que se perguntava: Como dizer sim à vida apesar de 

tudo isso? O dizer sim era não conceber a estranheza como algo normal ou cultivar a imaginacão, 

mas reencontrar o nexo vital e possibilitar a transcendência do trauma para só assim curar a alma. 

Essa resposta, todavia, Frankl só estabeleceria em uma palestra na região de Regensburg, na 

Alemanha ainda dividida, em 1984. 
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ELAS ESCREVEM O LAR: MULHERES, DISCURSOS E 

PRÁTICAS, ATRAVÉS DO PERIÓDICO FEMININO O LAR (1926-

1932) 

 
 

Danielle Silva Moreira Dos Santos64 
 

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo sintetizar a pesquisa, em fase conclusiva, que vem 

sendo desenvolvida através PPGH-UFG. No início do século XX, conjuntamente ao desenvolvimento 

e incremento da imprensa brasileira, surgem inúmeros jornais dedicados ao público feminino, mas a 

presença feminina na imprensa não se limitou ao público alvo, elas também participaram na produção 

desses jornais. Em Goiás a imprensa também foi espaço de atuação feminina, dessa maneira, em 

nosso trabalho nos dispomos a analisar os vários discursos dirigidos à mulher, presentes no jornal O 

Lar (1926-1932), um periódico organizado por mulheres da elite cultural de Goiás. Concebemos os 

discursos contidos na fonte, especialmente os discursos médico, religioso, político como também o 

discurso feminista, como mecanismos que direcionaram as práticas e as experiências femininas e 

organizaram as relações de gênero no contexto goiano. O próprio jornal O Lar, é para nós uma 

importante prática feminina, de mulheres letradas que buscavam autonomia e participação política 

através do direito ao voto e da inserção no mercado de trabalho. 

 

Palavra-chave: Imprensa feminina, gênero, Goiás. 

 

 

A palavra, a escrita e a imprensa na história das mulheres 

 

 O Lar e A Rosa são citados brevemente pela historiografia da imprensa goiana, como dois 

importantes periódicos femininos que circularam no estado de Goiás. O primeiro, datado de 1917 foi 

dirigido por Josias Santana e contava com a participação de nomes como Cora Coralina, o segundo 

iniciou sua circulação em 1926 e foi dirigido por Oscarlina Alves Pinto. A definição de imprensa 

feminina não é uniforme e pode abranger tanto periódicos escritos por mulheres, quanto periódicos 

escritos por homens, mas independe do corpo editorial, todos esses eles tem comum o público alvo: 

As mulheres. Esses jornais e tantos outros que forneciam alternativas de informações, entretenimento 

e sociabilizarão ao bello sexo, começaram a surgir no Brasil na segunda metade do século XIX65. 

                                                           
64 Bolsista CAPES, com a orientação da professora Dra. Ana Carolina Eiras Coelho Soares. 
dan.historia.ufg@gmail.com. 
 
65 O primeiro jornal voltado ao público feminino que se tem no notícia foi o Lady’s Mercury, criado em 1693, na 

Inglaterra, mas o uso da imprensa pelo sexo feminino se popularizou com a Revolução francesa, quando as mulheres 

excluídas da Declaração dos direitos do homem e do cidadão, mulheres como Olympe de Gouges (1748- 1793), passam 

a distribuir panfletos reivindicando o direito feminino de participação política No Brasil, esse fenômeno só ocorre a partir 

do século XIX, sendo que o primeiro jornal escrito por elas e para elas, aqui no Brasil, foi o Jornal das senhoras em 1852, 
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 Podemos destacar tantos outros periódicos da imprensa que trouxeram temáticas relacionadas 

à vida das brasileiras e que, por isso, se tornaram precisas fontes para historiadoras e historiadores 

interessados e pensar identidade, discursos, símbolos e todo o conjunto de práticas de poder que 

envolvem as relações de gênero. 

 Em termos práticos a diferenciação entre uma imprensa feminina e outra masculina é delicada, 

se considerarmos que os conteúdos não eram severamente separados. Resguardando as diferentes 

perspectivas, notamos que nem só de ‘‘assuntos femininos’’, como casamento, amor e família eram 

preenchidos os artigos da imprensa denominada feminina, por outro lado, os debates sobre 

comportamento feminino e a condição da mulher também foram pauta em jornais voltados ao público 

masculino. 

 Classificar a imprensa feminina apenas como imprensa, sem evidenciar a distinção de gênero, 

seria desconsiderar as especificidades desses jornais que tiveram uma condição de existência e 

objetivos próprios. Apesar de possuírem objetivos básicos comuns a qualquer veículo de imprensa, 

que seria informar e formar opiniões, os assuntos, as temáticas, as estratégias discursivas e os recursos 

linguísticos utilizados nos jornais e revistas dedicados as mulheres, se distanciaram das estratégias, 

recursos e temas que apareciam com mais frequência nos demais jornais66. 

 Em nossa pesquisa de mestrado, por meio da perspectiva dos estudos de gênero67, nos 

comprometemos a analisar os discursos sobre o feminino, presentes no periódico goiano O Lar68, 

identificamos as práticas e as representações provenientes desses discursos, refletindo sobre as 

condições de existência desses enunciados. Apreendendo essas mulheres jornalistas e escritoras, 

como enunciados, mas também como enunciadoras. Mulheres componentes da elite política e 

cultural, que imersas em redes de saberes e de poderes, propagaram e resignificaram os discursos 

sobre o feminino. 

                                                           
que tinha o objetivo “de propagar a ilustração, e cooperar com todas as suas forças para o melhoramento social e para a 

emancipação moral da mulher (Jornal das senhoras, 1852, n º1, p.1)”. 
66 Buitoni defende em seu trabalho Mulher de papel: representações de mulheres pela imprensa feminina brasileira 

(1981), que as escritoras e escritores de jornais femininos utilizavam recursos como uma linguagem mais coloquial, 

palavras meigas ou frases imperativas, na tentativa de criar um vínculo, uma aproximação mais íntima com as leitoras e 

texto, o que facilitaria a dialogar e a persuadir o público feminino. 
67O conceito de gênero, desde que foi criado por volta de 1980, vem sendo debatido e repensando por várias autoras e 

autores, intuições e segmentos sociais, que o defendem ou que o criticam. Gênero é uma uma tecnologia, um instrumento 

que nos ajuda a pensar as desigualdades entre os sujeitos, um mecanismo que questiona hierarquias e convenções 

socialmente estabelecidas, evidenciando o caráter histórico do ser mulher e do ser homem. ‘‘Enquanto para Scott o gênero 

seria um primeiro modo de dar significado às relações de poder, dentro de uma disputa que é política, para Butler ele seria 

um meio discursivo, um conjunto de atos reiterados no sentido de regular a sexualidade, seguindo padrões heterossexuais 

construídos para simularem uma aparência de natureza. De Lauretis (1994) situa gênero no centro da crítica da 

representação, sendo sua construção produto e processo da representação [...]. Como consenso entre autoras e autores, 

gênero e poder estariam no centro da hierarquização social, determinando papeis por eles questionados (PEDRO; VEIGA, 

2015, p.305). 
68 Esse periódico circulou entre 1926 e 1932, na Cidade de Goiás, foram produzidos 110 números, o jornal era impresso 

sempre aos domingos e teve um período de interrupção de um ano em 1930.  
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 Apesar de também se tratar de um fenômeno da imprensa feminina, A Rosa se diferenciou 

d’O Lar na medida em que era dirigido por um homem e teve um período de circulação reduzido, 

além disso, a maior dificuldade de acesso aos números desse jornal colaborou para que nessa pesquisa 

privilegiássemos O Lar, que se encontra totalmente microfilmado e disponível para pesquisa no 

LaPHIS-CDDD69 e no IPEHCB70.  

 A imprensa, de modo geral, se afirmou como mecanismo de construção e validação de 

modelos de comportamentos, ideais de beleza, práticas de consumo e sociabilidades, por isso a 

história das mulheres se fortaleceu com os estudos sobre a imprensa (DE LUCA, 2008). Tais estudos 

possibilitaram que os jornais, as revistas, as campanhas publicitárias e os programas de televisão 

fossem pensados como fontes de pesquisa histórica, por meio das quais é possível analisar os 

discursos e as representações sociais.  

 A imprensa feminina também foi um importante instrumento de participação política e social 

das mulheres no universo para além dos recônditos domésticos. Por isso nos preocupamos também 

em considerar O Lar, não apenas como um conjunto de representações ordenadoras da vida de 

homens e mulheres em Goiás do início dos séculos XX. Optamos também por pensá-lo, enquanto 

uma prática feminina, uma prática que envolveu o exercício da escrita e a experiência no ambiente 

público. 

 

Precisamos dar conta dos processos históricos que, através do discurso, posicionam 

sujeitos e produzem suas experiências. Não são os indivíduos que tem experiência, 

mas os sujeitos é que são constituídos através da experiência. Experiência, de acordo, 

com essa definição, torna-se não a origem da nossa explicação [...], mas sim aquilo 

que buscamos explicar, aquilo sobre o qual se produz conhecimento (SCOTT, 1999, 

p.27). 

 

 Nesse sentido a experiência intelectual de organizar um jornal feminino formou essas moças 

de elite goiana, que atuaram no mundo, por meio da escrita. Esse domínio da escrita e da leitura 

representou importante conquista feminina na medida em que tornou possível o alcance de outros 

espaços, como a escola, a universidade e o mercado de trabalho.  

 O acesso ao conhecimento, por muito tempo foi vetado às mulheres, quando permitido, 

geralmente, era restrito ou diferenciado em relação à educação dedicada aos meninos, o que reforçava 

as desigualdades de gênero. Mary Wollstonecraft (1759-1797) em sua obra Uma reivindicação pelos 

direitos da mulher (1792), defendeu a educação feminina como uma forma de superar as 

                                                           
69 Laboratório de Pesquisa em História/Centro de Documentação Dalísia Doles – Faculdade de História Universidade 

Federal de Goiás, Campus II - Av. Esperança, 900 - Vila Itatiaia, Goiânia – GO. 
70 Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central. PUC- Área V. Quadra 50 Lote 15, Rua 233, 141 - Setor 

Leste Universitário, Goiânia – GO. 
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desigualdades entre homens e mulheres, por outro lado, importantes filósofos da história ocidental 

desencorajavam e desvalorizavam a educação das meninas 71o que alimentou a crença na 

inferioridade intelectual e moral da mulher. A escrita feminina orientou o caminho pelo qual elas 

seguiram, conscientemente ou não, com seus diários, jornais, revistas, buscando autonomia e 

ampliando seus espaços de atuação, mas este caminho foi trilhado com dificuldade, já que a escrita 

permanecia como atividade ligada à razão e a política e, portanto, acabou se constituindo como uma 

prática masculina. Experimente  

 

Na História da Humanidade, a Literatura foi e perdura como uma das aventuras 

próprias do espírito, como ela é também uma experiência intelectual e uma atividade 

transcendental. No entanto, a Literatura também foi uma ocupação, especialidade e 

profissão destinada exclusivamente aos homens. Essa Literatura fez-se masculina e 

hegemônica (TAYASSU, 2015, p.207). 

 

 A literatura feminina era considerada de menor relevância ou qualidade, os críticos eram 

ferozes como forma de desestimular e fazer a mulher abandonar as letras, mas pouco a pouco essas 

escritoras, - grande parte que nem foram reconhecidas em seu contexto, algumas que tiveram suas 

obras roubadas por seus filhos e maridos e tantas outras foram menosprezadas em suas habilidades-, 

se dedicavam aos mais diversos assuntos e algumas, enxergaram nos meios de comunicação 

impressos, um espaço para refletir publicamente sobre os ‘‘assuntos de mulher’’. 

  A imprensa ampliou o círculo social dessas escritoras possibilitando oportunidades de 

reconhecimento e atuação, ainda que a participação das mulheres em instituições literárias como a 

Academia Brasileira de letras fosse vetada72, elas foram pouco a pouco galgando outros espaços, em 

Goiás, por exemplo, parte das colaboradoras d’O Lar atuou em outras instituições como o Gabinete 

Literário73, na Federação Goiana pelo Progresso Feminino74, além de outros jornais. 

 A ausência de um mercado editorial consolidado no Brasil, entre os séculos XIX e XX, foi 

um entrave à produção literária tanto das escritoras quanto dos escritores, por isso a imprensa 

                                                           
71 Para saber mais consultar ROUSSEAU, Jean Jacques. Emilio, ou, Da educação.  
72 A Academia Brasileira de Letras criada em 1897 só foi aceitou a presença de mulheres em 1976. Antes disso, em 1930 

Amélia de Freitas Beviláqua (1860- 1946), escritora, jornalista, ativista nos direitos das mulheres entrou com o pedido 

formal para participar mas teve seu pedido negado. A Academia de Letras de Goiás foi criada em 1904 e diferente da 

instituição nacional, contou com a participação feminina desde o princípio, sendo escolhida como presidente a famosa 

contista goiana Eurydice Natal (1883-1970) 
73‘‘Criado em 10 de abril de 1864, o Gabinete Literário da Cidade de Goiás teve como objetivo principal organizar um 

ponto de encontro para os intelectuais vilaboenses. Dessa forma, tornou-se palco de manifestações culturais do final do 

século’’ (CARVALHO; SANT’ANNA, 2007). 
74 Instituição criada em Goiás, em 1931, por Consuelo Caiado. Essa instituição foi inspirada na Federação Brasileira pelo 

Progresso feminino, criada no Rio de Janeiro por Bertha Lutz, e teve como objetivo garantir direitos femininos, educação 

e trabalho, além de lutar por direitos político, previa também estimular a cooperação feminina e proteger as mães e a 

infância.  
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periódica acabou se tornando um importante veículo de divulgação, vários escritores conhecidos 

como Machado de Assis tornaram seus trabalhos famosos através da imprensa. (VIEIRA, 1997). O 

direito da mulher a palavra foi ampliado partir do momento em que elas se lançaram no universo da 

literatura, inicialmente, através da imprensa, reivindicando o direito de se expressar, mostrando que 

ao contrário do que a sociedade acreditava a mulher tinha, tem, sim muito a dizer. 

 

O ‘‘jornalzinho’’ das patrícias goianas 

 

 Seguindo a mesma proposta dos jornais femininos que circulavam em todo Brasil, em 1926 

na cidade de Goiás nasce um ‘‘orgam literário e noticioso’’ chamado O Lar. Oscarlina Alves Pinto75 

era a diretora e o restante do corpo editorial era composto majoritariamente por mulheres, nomes 

como Altair de Camargo, Ophelia do Nascimento, Yeda do Nascimento, Maria Ferreira Azevedo, 

Genezy de Castro, Graciema Machado, Floracy Artiaga, além de muitas outras que ingressaram ou 

se retiraram do jornal ao longo dos quatro anos de circulação. O Lar também contava com a 

participação masculina, a presença desses homens influentes da sociedade goiana foi crucial para 

conferir aceitação e legitimidade a essa iniciativa, contudo a colaboração no jornal era 

majoritariamente feminina. 

 

O Lar era o espelho da alma das mulheres goianas burguesas, pois eram elas que 

frequentavam as escolas e aprendiam a ler e a escrever. O Lar representa unicamente 

essas mulheres, as quais reportavam ao feminismo trazendo referências nacionais de 

Bertha Lutz e o consideravam um movimento importante, que estava acontecendo 

em diferentes regiões do país e também em Goiás (DE PAULA, 2014, p.51). 

 

 Esse jornal foi organizado a partir do desejo dessas escritoras de valorizar a mulher diante a 

sociedade e garantir a conscientização delas para com a sua importância na sociedade, bem como 

orientar as mulheres no desempenho eficiente de suas funções. Como um meio de comunicação, O 

Lar almejava atingir o maior número de pessoas, homens e mulheres da sociedade goiana. As práticas 

de leitura em grupo possivelmente foram alternativas para aquelas que não sabiam ler. O jornal 

contava com poucos anúncios publicitários o que indica uma tendência mais literária e pedagógica 

do que mercadológica. A finalidade do jornal era ser consumido, mas principalmente assimilado. 

Nossas redatoras desejavam que os discursos presentes no jornal fossem incorporados por suas 

                                                           
75 Nasceu na Cidade de Goiás em 1885. “[...] Após os estudos primários em sua terra natal, deslocou-se para outros 

centros, onde também estudou. [...] Também foi funcionária dos Correios e Telégrafos e com ele se transferiu para 

Goiânia. Faleceu em 12.09.1949, com 64 anos de idade, em Goiânia, onde foi sepultada. [...] Foi Patrona da AFLAG 

(Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás) [...]” (MARTINS, apud Freire, 2016). 
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leitoras e leitores o que estimularia as mudanças de comportamento da sociedade em relação à mulher, 

e fomentaria novas práticas femininas. 

  A proposta do jornal, nas palavras de suas próprias idealizadoras, era promover o progresso 

moral feminino, preservando os direitos femininos domésticos, como a maternidade, garantindo a 

construção de um lar saudável e harmonioso, mas também reivindicando novos direitos políticos, 

como o direito ao voto. A historiografia aponta outros exemplos de protagonismo e atuação política 

feminina em Goiás, desde o século anterior, como por exemplo, as mulheres que participaram do 

movimento abolicionista em Goiás76.  

 Nossa fonte trata as questões como maternidade, casamento, amor, família, referindo-se 

apenas as mulheres do seu círculo social, e constrói um discurso essencialista. Ao defenderem a 

existência de características femininas inatas e comuns a todas as mulheres, nossas escritoras 

desconsideram a experiência e as demandas de mulheres que não fossem suas iguais. A perspectiva 

feminina no jornal é unilateral e a mulher representada n’O Lar é ideal e singular, uma mulher de 

classe média, branca e católica que não conseguia enxergar outras mulheres além das suas 

companheiras de escrita. A presença de mulheres negras, trabalhadoras, mães solteiras, prostitutas, 

pobres, indígenas é ínfima, e quando citadas é de maneira pejorativa e limitada, servindo apenas para 

reforçar o ideal dominante de mulher perfeita, filha educada, esposa obediente, dona de casa eficiente 

e mãe santa. 

 Apesar da crença na existência de uma ‘‘alma feminina’’-, que as tornavam naturalmente 

propensas ao cuidado dos filhos e da casa-, e da invisibilidade em relação a outras mulheres que essa 

perspectiva propiciou, por outro lado, existia a defesa de que essa “essência feminina” não impediria 

com que essas mulheres fossem capazes de desenvolver habilidades compatíveis com as atividades 

masculinas no mundo público, sem necessariamente estarem competindo com os homens ou 

abandonando sua ‘‘feminilidade’’, ou seja, se masculinizando. Esses novos discursos, considerados 

modernos, engendraram novas representações; e legitimaram a participação da mulher no mundo 

público, uma participação que em certa medida já acontecia, considerando que as mulheres de classes 

menos favorecidas já estavam nas ruas, trabalhando como empregadas domésticas ou vendedoras 

para garantir o sustento da família.   

  

Entre a nova mulher e a mulher antiga 

 

                                                           
76 Para saber mais consultar o artigo SANT’ANNA, T. Mulheres que não eram ‘‘sombras no silêncio da noite’’ práticas 

abolicionistas femininas na Cidade de Goiás – Séc. XIX . 2012.  
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 As pesquisas sobre representações77 da mulher na imprensa feminina brasileira, durante o 

século XX, estruturam as representações em dois tipos: o primeiro tipo, e mais predominante, 

orientado pela doutrina cristã, enaltecia as mulheres como mães e esposas; o segundo, considerando 

as transformações sociais do momento, com uma atitude mais moderna, esboçava representações de 

uma mulher mais moderna e ousada, instruída consciente dos seus deveres femininos, e que ao mesmo 

tempo reivindica novos espaços de atuação. (BUITONI, 1981). Com exceção dos jornais anarquistas, 

que defendiam o amor livre, criticavam a família burguesa e enxergavam no casamento como um 

atentado a dignidade feminina, a imprensa feminina, em grande parte, defendeu as diferenças entre 

homens e mulheres, reforçou papéis sociais de gênero, validou estereótipos, através de discursos que 

apelam para uma natureza distinta entre os sexos, e que não consideravam a construção histórica e 

social dessas diferenças. Nesse sentido a imprensa foi usada como instrumento ideológico, que em 

sua maior parte e mesmo diante tantas mudanças sociais e políticas, acabou colaborando com a 

manutenção das desigualdades de gênero. 

  Em nossa fonte, essas diferenças entre os gêneros masculinos e femininos, bem como os 

prejuízos dessas diferenças para as mulheres foi um assunto raro, mas não inexistente. Ao longo do 

jornal o debate sobre a participação feminina na política, por exemplo, - que foi o assunto mais 

debatido no começo da década de 20, considerando a articulação do movimento feminista pelo 

sufrágio feminino -, foi abordado de diversas maneiras, dependendo da autora os textos poderiam 

conter um posicionamento favorável ou até contrário a conquista da participação. A quantidade de 

textos sobre essa temática vai aumentando no decorrer dos anos de existência do jornal, o que aponta 

para um aprofundamento do debate, e as opiniões se tornam, paulatinamente, mais favoráveis. Outro 

tema de relevância em nossa fonte, mas que consegui homogeneizar as opiniões foi o divórcio, era 

praticamente consenso entre as escritoras que o divórcio seria um perigo terrível, que traria muito 

prejuízos irreversíveis para as mulheres, para as famílias e consequentemente para a sociedade. 

 As representações tradicionais sobre a mulher foram nutridas por discursos médicos, 

religiosos e jurídicos78. Esses discursos não apenas apontavam o que a mulher era, mas também o que 

ela deveria ser. Nos púlpitos das igrejas elas eram, desde a narrativa da origem e da queda, vistas 

como criaturas que necessitava ser controladas, vigiadas, corrigidas. Símbolo do pecado e das 

tentações sexuais. A mulher só encontraria sua redenção na maternidade, desempenhando sua função 

                                                           
77 Seguindo as considerações de Roger Chartier (1987), apesar de não serem reconstituições precisas de um momento 

passado que jamais poderá ser restituído em sua integralidade, essas representações nos ajudam a entender, nos fornecem 

uma visão uma possibilidade de pensar como cada época definiu padrões de feminilidade e masculinidade e a que 

constituem a realidade social, uma realidade que é ‘‘construída, pensada e dada a ler’’ através dessas representações. 

 
78 Discurso pode ser definido na perspectiva Foucaultiana, como conjuntos de enunciados inseridos em tramas de poder 

e saber, e que são regidos por práticas discursivas que se apoiam em um mesmo sistema de formação, sendo assim, 

podemos falar de discurso médico, jurídico e religioso. 
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como mãe casta e dedicada à família. O casamento, - no século XX alicerçado cada vez mais em 

bases românticas e cada vez menos baseado em interesses econômicos e políticos, - ainda era visto 

pela maior parte da sociedade como a atividade feminina primordial, o objetivo de vida e realização 

pessoal das ‘‘mulheres de verdade’’. 

 O Código Civil de 1917 imputada à mulher uma condição de incapaz, logo dependente 

judicialmente do marido e o discurso médico, reforçava o discurso jurídico ao descrever as mulheres 

como histérica, desequilibradas, irracionais e emotivas e que, portanto, necessitavam de uma tutela. 

Com o movimento higienista os médicos, com aval do Estado, passaram a intervir mais diretamente 

na família com objetivo de promover uma sociedade saudável, desenvolvida, higiênica e próspera. 

Conferindo a mãe a missão de organizar, cuidar e disciplinar moralmente a família. Nesse sentido a 

educação surge como uma questão crucial, o debate sobre educação em nossa fonte é constante. Era 

necessário educar a mulher para ser mulher, a educação deveria corrigir, ou pelo menos controlar os 

desvios e defeitos das mulheres para que elas pudessem desempenhar todos esses deveres 

determinadas pelas falas de padres, médicos, políticos e intelectuais.   

 Contudo, o desenvolvimento do discurso feminista, engendrou uma nova mulher. 

 
Tratar a emergência de uma nova identidade como um evento discursivo não 

significa uma nova forma de determinismo linguístico, ou destituir sujeitos de sua 

capacidade de agenciamento. Significa recusar a separação entre ‘‘experiência’’ e 

linguagem e insistir na qualidade produtiva do discurso (SCOTT, 1999, p.42). 
 

 O discurso feminista, que já se desenhava desde o século XIX, ajudou a resignificar o objetivo 

da educação feminina, além disso, alimentou novas representações e possibilitou a conquista de novos 

espaços de atuação para as mulheres. A educação não deveria apenas prezar a formação de mães e 

donas de casas ‘‘profissionais’’, com todas as mudanças sociais que estavam acontecendo no Brasil, 

com desenvolvimento do capitalismo e as inovações tecnológicas, era preciso dar mais oportunidades 

as mulheres. Assim elas são convocadas pelo movimento feminista, a desempenhar outros papéis, 

vislumbrando a oportunidade de se tornarem também candidatas, eleitoras, professoras, advogadas, 

médicas, jornalistas etc.  

 Em alguns momentos os discursos contidos em nossa fonte parecem contraditórios. Contudo 

a história das mulheres é repleta de incongruências. Já que a existência feminina é marcada por 

normas e transgressões, coerções e desobediência, o desejo ser livre e o medo de ser julgada. As 

contradições aparentes também podem ser explicadas se considerarmos que ‘‘os discursos devem ser 

tratados como práticas descontínuas, que se cruzam por vezes, mas também se ignoram e se excluem’’ 

(FOUCAULT APUD SARGENTINI; NAVARRO-BARBOSA, 2004, p.43). 
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Considerações finais 

 

 A partir dos 110 números desse jornal, identificamos a forma como as mulheres eram 

representadas, constituídas como sujeito único, através dos discursos presentes no jornal. Para 

facilitar o estudo agrupando esses discursos em dois eixos: os discursos tradicionais, reflexo da 

doutrina cristã e do conhecimento científico da época que colaboraram para desenhar uma mulher 

essencialmente esposa e mãe, outro eixo foram os discursos que esboçavam a ‘‘mulher moderna’’, 

trazendo novas definições do sujeito feminino, discursos que legitimavam e incentivava a atuação da 

mulher no mundo público, construindo uma mulher mais autônoma e atuante em várias esferas 

sociais, ainda que essa emancipação fosse uma ‘‘autonomia tutelada’’, e que nem sempre era 

desfrutada nem compartilhada da mesma maneira por todas as mulheres, de todas as classes. 

  Da mesma forma que as duas fases de uma mesma moeda, as mulheres do século XX 

organizavam suas vidas a partir desses discursos que reproduzam regimes de verdade a partir de 

representações de feminilidade e masculinidade que deveriam ser tomadas como modelos a serem 

seguidos. A opção por essa divisão didática não necessariamente colocam essas representações em 

lado oposto, acreditamos que ambas constituam a mesma mulher, que no início do século XX 

precisava se encaixar em novas jornadas, desempenhar novas funções, atender as novas dinâmicas 

sociais sem abandonar as prerrogativas tradicionais de gênero. Esses discursos ao invés de se opor, 

se complementam e são resignificados por homens e mulheres.   

 Apesar de esses discursos servirem como produtores de identidades, tomamos cuidado para 

não reduzir essas mulheres a uma identidade, considerando que identidades são categorias históricas 

e transitórias, por isso ao falarmos sobre esse jornal estamos pensando essas mulheres ‘‘em sua 

multiplicidade, já situadas historicamente, imersas nas suas condições de possibilidades específicas, 

constituídas em experiências diferenciadas. A experiência dessas mulheres é a própria história deles, 

enquanto sujeito’’ (SANT’ANNA, T. 2008, p.172). Já que a história na perspectiva foucaultiana 

‘‘não tem por fim reencontrar as raízes de nossa identidade, mas, ao contrário se obstina em dissipá-

las; ela não pretende demarcar o território único de onde viemos, [...] ela [a história] pretende fazer 

aparecer as descontinuadas que nos atravessam’’ (FOUCAULT, 2015, p.83). 

 Esse esforço de pensar os discursos e práticas sobre a mulher através da imprensa se faz 

necessário, quando tomamos consciência do silenciamento ao qual as mulheres foram submetidas nas 

mais diversas áreas do conhecimento, inclusive na história, como destacou a pesquisadora Michele 

Perrot (2015). Elas sempre estiveram lá, silenciadas por uma história masculinizada e universal. Mas 

não tardou para que essa invisibilidade, fruto de uma relação desigual entre os gêneros, saltasse aos 

olhos dos pesquisadores, evoluindo para um debate rico e necessário. Através dos estudos de gênero 
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as pesquisadoras e pesquisadores começaram a identificar o que havia de social, de político e de 

histórico nas relações entre homens e mulheres, relações marcadas geralmente por um binarismo 

antagônico que desfavorecia o lado feminino. Elas sempre representadas pela fraqueza, pelo 

sentimentalismo, pela passividade, ela pela força, pela racionalidade e pela atividade. 

 Em decorrência desse binarismo, a presença feminina na história foi narrada pela perspectiva 

do ambiente doméstico. A casa como se fosse uma extensão da mulher, moldava seus interesses e sua 

vida. Enquanto mulher, elas deveriam ter sua vida relacionada às atividades domésticas e familiares 

dessa forma era sempre a mulher a responsável pela construção do lar. As justificativas para manter 

a mulher no ambiente doméstico eram inúmeras, uma delas alegava garantir a segurança feminina, 

além disso, as características consideradas naturais da mulher seriam, segundo a sociedade, mais 

compatíveis com o desempenho do zelo e do cuidado com os outros, especialmente do marido, da 

casa do filho. Entretanto um olhar mais atento nos revela que as mulheres foram, assim como são, 

seres públicos, que marcaram presença, além do lar. 

  Essa conquista não está desvencilhada do lar e das condições domésticas as quais as mulheres 

estiveram submetidas, esse caminho que começa nele, o que colabora com a hipótese de que na 

história das mulheres o ambiente público e o privado, não são necessariamente espaços opostos79, são 

cenários contínuos onde a mulher atuou. Foi a partir do lar que as mulheres saíram dele, a leitura e a 

escrita, que eram inicialmente práticas privadas, funcionou como instrumento de acesso ao mundo 

exterior. Foi lendo e escrevendo que as mulheres conquistaram o direito de voz, foi através das 

primeiras narrativas íntimas como cartas e diários pessoais e posteriormente na imprensa e no 

mercado literário, que surgiram possibilidades de atuação na arte, na política, na ciência e assim, essas 

mulheres foram se constituindo através de suas narrativas, atribuindo valor, sentido e importância as 

suas vidas. 
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A GUERRA DE 1967 E A AGENDA GLOBAL DO CONFLITO 

ISRAEL-PALESTINA80 
 

 

Danillo Alarcon81 
 

RESUMO: Esse trabalho tem como objetivo explorar a Guerra de 1967 a partir de uma perspectiva 

da História Global (HG), já que o conflito, apesar de taticamente ganho pelos israelenses, traria 

consequências globais no âmbito político, religioso e na própria configuração das regras da sociedade 

internacional. O Conflito de 1967 desafia a atuação das grandes organizações internacionais, a saber, 

especialmente o Conselho de Segurança das Nações Unidas, aborda a religião nas relações 

internacionais, e, diferente daquilo que se previu com o movimento de descolonização e com o 

conceito fluído de autodeterminação dos povos, aborda a questão da ocupação, tão conhecida pela 

humanidade, e ainda uma realidade no Oriente Médio. 

  

Palavras-chave: 1967; História Global; Israel; Palestina 

  

Em poucos dias, no mês de junho de 1967, o equilíbrio de poder no Oriente Médio seria 

modificado de maneira abrupta, e elevaria a questão Israel-Palestina no cenário internacional a um 

novo patamar. Desde o século XIX, com o movimento sionista que almejava uma pátria para os 

judeus, o redesenho do Levante pela Grã-Bretanha e a França pelo acordo de Sykes-Picot em 1916, 

a Declaração Balfour de 1917, que prometia uma terra para os judeus na região, o plano de partilha 

da Palestina britânica votado pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em 1947 e a 

declaração unilateral de independência de Israel em 1948, já eram indicadores de que a política 

regional era multifatorial e suscitava atenção cuidadosa das grandes potências. Outros atores estatais 

e não-estatais também sempre mantiveram-se atentos na e à região.  

Em 1967, a ocupação pelas forças israelenses de Gaza, da Cisjordânia82, do Sinai e de Golã, 

trouxe para a esfera global o paradoxo que circundava e (circunda) a região até hoje: ao mesmo tempo 

em que as grandes potências83 têm interesses ímpares no Oriente Médio pela questão do petróleo e 

                                                           
80 Trabalho apresentado no X Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação em História, entre os dias 06 e 07 de novembro 
de 2017, nas dependências da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, em Goiânia (GO). O autor é doutorando em 
História pela Universidade Federal de Goiás (UFG); mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília; 
bacharel em Relações Internacionais pela Unesp Franca.  
81 Professor Orientador: Eugênio Rezende de Carvalho, do PPGH da UFG. Esse artigo é parte de uma pesquisa mais 
ampla sobre a política brasileira para o Oriente Médio entre 1967 e 2010, ano em que o país reconheceu o Estado da 
Palestina.  Agradeço aos comentários de Patrícia Queiroz, Issam Menem e Marcelo Mariano sobre a primeira versão 
deste artigo. Contato com o autor: alarcon_ri@yahoo.com.br  
82 Essas duas já estavam ocupadas desde 1948 por egípcios e jordanianos; compraziam parte do que era para ser um 
Estado Palestino, de acordo com o Plano de Partilha da ONU.   
83 As da Guerra Fria e as do mundo contemporâneo.  
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outros recursos naturais, a construção de uma ordem internacional calcada nos alicerces das 

instituições, da diplomacia e da prevenção do conflito é questionada constantemente naquela região. 

Alguns fatores contribuem para a miopia das análises sobre o Oriente Médio e um deles é a religião, 

que é considerada por vezes irracional e incompatível com o debate lógico e científico84 (CARROLL, 

2013).  

  Em 2017 a Guerra de 1967 fez 50 anos, a questão da ocupação da Palestina ainda é uma das 

agendas mais debatidas nas Nações Unidas. A guerra deu fôlego nos anos 1970 à expansão do 

terrorismo internacional e alimentou o radicalismo religioso, em ambos os lados do conflito, já que a 

terra histórica de Israel foi finalmente ocupada pelos judeus (com a anexação, em especial, da 

Cisjordânia). Ademais, demonstrou como os recursos naturais são importantes no cálculo de poder 

dos Estados nas relações internacionais. As consequências imediatas da guerra foram além de locais, 

pois seus impactos reverberam globalmente até os dias de hoje.  

 Esse trabalho tem assim como objetivo explorar a Guerra de 1967 a partir de uma perspectiva 

da História Global (HG), já que o conflito, apesar de taticamente ganho pelos israelenses, traria 

consequências globais, no âmbito político, religioso e na própria configuração das regras na sociedade 

internacional.  

 De acordo Diego Olstein (2015: 24, tradução nossa), “a história global adota a perspectiva de 

um mundo interconectado criado pelo processo de globalização como sua unidade mais ampla de 

análise, providenciando o contexto último para o estudo de qualquer entidade histórica, fenômeno ou 

processo85”. Para o autor, há quatro estratégias para se estudar a história de maneira ampla: a história 

global, acima descrita; a História Mundial, que toma o passado humano como objeto dando 

perspectiva, proporção e contextualização a fenômenos particulares (nesse último objetivo se justapõe 

à História Global); a História da Globalização, que faria uma trajetória contrária à da História Global, 

ou seja, analisar as questões internas que levaram às conexões globais; e a “Big History”, que 

desconsideraria processos como os que, por exemplo, levaram à guerra de 1967, já que analisa o 

planeta como um todo de forma multidisciplinar, mesmo antes do aparecimento de nossa espécie.  

Para Román (2017: 248), é preciso tanto mover-se definitivamente para longe do paradigma 

orientalista quanto evitar “orientalizar” as novas áreas de estudo que a História Global permite. Esse 

seria, para o autor, o único caminho para fazer sucumbir as análises históricas nacionalmente 

                                                           
84 Para o autor, a “política é o exercício do poder nas comunidades e pelas comunidades, e o que o secularismo moderno 
chama de religião, [...] é um aspecto da vida da comunidade [...]. A ideia de que a política e a religião são peças distintas, 
penduradas em paredes diferentes, ou mesmo em cômodos diferentes, é uma ilusão contemporânea” (CARROLL, 2013: 
346).  
85 Do original: “[…] global history adopts the interconnected world created by the process of globalization as its larger 
unit of analysis, providing the ultimate context for the analysis of any historical entity, phenomenon, or process” 
(OLSTEIN, 2015: 24).  
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localizadas. Tal como para Watelet (2017), para Román (2017: 250, tradução nossa) não se pode 

cultivar uma perspectiva teleológica a partir da HG: “períodos de intensa conexão espacial e abruptas 

(ou graduais) desconexões geralmente acontecem na historia das sociedades humanas. [...] uma 

perspectiva da história global pode nos auxiliar a revelar conexões do passado que seriam quase 

impossíveis de serem imaginadas em nosso tempo86”. As conexões da Guerra de 1967 são mais fáceis 

ainda de serem percebidas, pois permeiam o noticiário internacional semanalmente.  

A História Global é, por fim, escolhida como aporte nesse trabalho, pois, movimentos dúbios 

de construção, centralização e compartimentalização de processos sociais existem e existiram, e como 

tal merecem atenção devida da historiografia (MORELI, 2017). Ou seja, mesmo a desagregação pode 

ter suas causalidades na globalidade. Como exemplificação, vide os casos da Escócia, da Catalunha 

e do Curdistão. Ao mesmo tempo em que são calcados em uma retórica nacionalista, particularista e 

exclusivista, não deixam de serem tendências dentro de um panorama global de atrito entre a 

centralização estatal e a descentralização. Logo, a História Global também pode ser utilizada para se 

estudar as causalidades globais desses fenômenos, vinculados de alguma forma às forças sócio, 

político e econômicas tradicionais que não se recuperaram dos efeitos da Crise de 2008. Assim, a 

História Global é a perspectiva que permite encontrar os elementos de mobilidade, de conexões e de 

transformações locais e/ou globais, partindo de causalidades indicadas por um processo de 

reestruturação global, calcado na globalização.  

 Esse artigo seguirá então três passos: primeiro, contextualizaremos globalmente o conflito de 

1967 e os primeiros passos da guerra; em seguida, analisaremos, a partir da resolução 242 do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) os desdobramentos do conflito e suas 

consequências a nível global; e por fim, faremos uma análise do significado global da guerra de 1967 

para o conflito Israel-Palestina que ainda se segue. Apresentaremos, então, nossas considerações 

finais.  

 

1 A REGIÃO E O MUNDO NO CONTEXTO DE 1967 

 

O contexto amplo dos anos 1960 era o da Guerra Fria, que opôs durante décadas duas 

cosmovisões distintas e reverberou em todos os cantos do planeta. Ambos os países que a lutavam – 

Estados Unidos (EUA) e União Soviética (URSS) – acreditavam fielmente em seu papel para 

                                                           
86 Do original: “periods of intense spatial connections and sudden (or gradual) disconnections often occurred in the 
history of human societies. (...) A global history perspective might help us to reveal connections in the past that would 
be almost impossible to conceive in our times” (ROMÁN, 2017: 250). 
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expandir e promover os valores que representavam87. Mas não só de ideologia vivia a Guerra Fria: os 

conflitos entre as superpotências haviam sido inviabilizados pela possessão de armas nucleares. Em 

praticamente todas as regiões do globo foram então terceirizados, não de maneira automática nem 

mal calculada, mas pelas necessidades que as próprias dinâmicas regionais impunham em um 

tabuleiro jogado em múltiplos níveis (MCMAHOM, 2009).  

Michael Oren88 (2003) narra com precisão o contexto das relações entre os atores em questão 

que levaram à guerra de 1967. Os EUA, retorica e modestamente apoiavam Israel nos anos 1960, mas 

ainda relutavam em se aliar a um lado específico no conflito Israel-Palestina (ou melhor, entre Israel 

e os árabes naquele momento) e se recusavam a ser o principal fornecedor de armas para aquele país. 

Contudo, em 1967, o apoio sírio às guerrilhas palestinas era tão ousado que se opor às retaliações 

israelenses era praticamente impossível (OREN, 2003). É importante mencionar que Israel sofria 

pressão interna e sabia que no jogo externo, tinha mais capacidade (HOURANI, 2013), mas relutava 

em agir de maneira preemptiva porque isso seria malquisto no cenário global, e em especial para os 

EUA.  

A Síria, por sua vez era protegida da URSS, e atacava tanto Israel quanto seus vizinhos e 

rivais, Jordânia e Egito, de acordo com seus interesses. Todavia, ao longo de 1966, Cairo e Damasco 

superaram suas diferenças e chegaram em novembro a um acordo de defesa mútua. Naquele ponto, 

“o conflito entre os países árabes e os israelenses, entre os próprios países árabes e entre os EUA e a 

URSS – exacerbados por tensões domésticas em cada um desses atores – havia criado uma atmosfera 

de extrema inflamabilidade89” (OREN, 2003: 32, tradução nossa). Nesse processo de elevada tensão, 

o Egito de Gamal Abdel Nasser solicitou que a Força das Nações Unidas (UNEF90), em Gaza e no 

Sinai desde 1956, se retirasse (MACHAIRAS, 2017).  

A retirada da UNEF da região, solicitada em maio de 1967, foi um dos principais fatores 

desestabilizadores naquele momento. É importante mencionar que os israelenses asseguraram a U 

Thant – Secretário Geral da ONU à época – que se restringiriam salvo duas condições: a retomada de 

atividades terroristas na fronteira com o Egito e o fechamento do Estreito de Tiran para a navegação 

de Israel. Esses seriam motivos para guerra (UNITED NATIONS, 2003). De fato, o presidente 

                                                           
87 “A ideologia infundiu nos soviéticos e nos norte-americanos uma fé messiânica no papel histórico que suas respectivas 
nações tinham que jogar no mundo”, assegura McMahon (2009: 34, tradução nossa). 
88 Para quem busca uma análise detalhada dos atores e pormenorizada dos seis dias da guerra de 1967, o livro de 
Michael B. Oren (2003) é uma das melhores opções.  
89 Do original: “the conflict between Arab countries and the Israelis, between Arab countries themselves and between 
the U.S and the USSR – exacerbated by domestic tensions in each – had created an atmosphere of extreme flammability” 
(OREN, 2003: 32). 
90 Do ingles, United Nations Emergency Force (UNEF).  
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egípcio anunciou que fecharia o Estreito de Tiran (HOURANI, 2013), que dava acesso à cidade mais 

ao sul de Israel, Eilat. Isso não poderia ser tolerado, como Israel já havia deixado claro.   

Para Oren (2003: 158), a percepção de estarem sozinhos, com apoio titubeante de Johnson e 

com uma ameaça existencial, forçou o gabinete de ministros israelenses a aprovarem a guerra: na 

segunda-feira, 5 de junho de 1967, iniciariam seu ataque preemptivo contra o Egito de Nasser logo 

no começo da manhã. Além disso, a ordem era para não atacar nem Jordânia nem Síria caso essas 

não revidassem. Percebia-se, sabia-se, e esperava-se, que a guerra seria fácil e rápida, e isso 

surpreendeu o mundo, mesmo que assim fosse esperado91. Israel capturou um território maior do que 

o programado, e teria que dali em diante lidar com a questão. Para Machairas92 (2017: 3, tradução 

nossa), 

 

Seis dias foram suficientes para Israel derrotar seus adversários. A guerra começou na manhã 

do dia 5 de junho com um ataque surpresa da Força Aérea Israelense, que despedaçou a Força 

Aérea egípcia e sua capacidade de apoiar operações em terra. [...] no lado oriental do fronte, 

a Jordânia começou operações ofensivas para auxiliar seu aliado [Egito], Israel estava 

capturando a Cisjordânia e a cidade de Jerusalém [...]. O conflito entre Israel e a Síria somente 

começou no dia 9 de junho, depois que a vitória foi assegurada nos outros dois frontes, e 

resultou na ocupação das Colinas de Golã.  

 

Com o início das hostilidades, todavia, o Conselho de Segurança das Nações Unidas também 

foi rápido em sua resposta93. Nos dias 06, 07 e 09 de junho de 1967 foram aprovadas as resoluções 

233, 234 e 235, todas demandando o cessar-fogo imediato das hostilidades (UNITED NATIONS, 

1967a). O que é importante em relação à Guerra de 1967 por uma ótica da História Global é que ela 

permite, como advoga Moreli (2017), a localização espacial da Europa (e do eixo do Atlântico Norte) 

dentro de um contexto mais amplo, abrindo o espaço historiográfico para novas localidades. Ou seja, 

um Estado recém-criado e territorialmente pequeno foi suficiente para criar uma situação que 

questionaria profundamente os conceitos ocidentais de território, soberania e ocupação. A conjuntura 

regional complexa e de rápidas transformações internacionais na qual o conflito de 1967 esteve 

envolvido, em que uma das superpotências enfrentava dificuldades em outro conflito (os EUA 

estavam envolvidos no Vietnã e por isso a relutância em dar apoio irrestrito a Israel) e se tentava criar 

                                                           
91 Do original: “Combined, the Arab armies could field 900 combat aircraft, over 5,000 tanks, and a half million men. 
Added to this was immense political might. Arab oil producers had agreed to boycott any countries that assisted Israel, 
to nationalize their refineries and even destroy their pipelines” (OREN, 2003: 164). 
92 Do original: “six days were enough for Israel to defeat three opponents. The war started on the morning of June 5 

with a surprise attack by the Israeli Air Force, which crippled Egypt’s air force along with its ability to support land 
operations. […] on the eastern front, […] Jordan began offensive operations in the aid of its ally [Egypt], Israel was 
capturing the West Bank and Jerusalem […]. The confrontation between Israel and Syria did not start until June 9, after 
victory was secured on the other two fronts, and resulted in the Israeli occupation on the Golan Heights” (MACHAIRAS, 
2017: 3).  
93 Como relata Oren (2003), parte da comunidade diplomática já esperava um conflito. 
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um ambiente de distensão entre as duas superpotências, inclusive no que tange ao controle de armas 

atômicas, foi um fator global importante naquele momento. 

 

Figura 1 – Territórios capturados por Israel em 11 de junho de 1967 

 

Fonte: OREN (2003: 308). 

 

É importante mencionar também que com a UNEF inoperante, mas com alguns batalhões 

ainda em território, um brasileiro, Carlos Adalberto Ilha de Macedo, foi alvejado em uma ação 

israelense em Gaza e acabou falecendo94. A mídia brasileira à época acompanhou o desenrolar do 

conflito. A questão do petróleo já apareceu aqui como fundamental para a política brasileira em 

relação aos árabes. Conforme destacou na reportagem de “O Estado de S. Paulo” da época: 

“Deveríamos, segundo [Mem de Sá] ex-ministro da Justiça, ter firmado [...] posição firme e clara em 

favor da paz, bem como dos interesses brasileiros envolvidos no caso. Aduziu: ‘Compramos petróleo 

do Kuwait e não mais o estamos podendo fazer, com os nossos navios proibidos de navegar pelo 

Golfo de Aqaba’” (MEM..., 1967: 5). Outros membros da extinta UNEF também foram alvejados e 

                                                           
94 O Brasil participou ativamente da UNEF desde sua criação em meados dos anos 1950. Isso forçou o governo militar 
brasileiro a se posicionar de imediato e a pedir, junto às outras potências, um cessar-fogo imediato. 
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faleceram no conflito95 (UNITED NATIONS, 2003). Assim, a participação brasileira no conflito 

elimina o excepcionalismo das leituras que focam a Guerra Fria como um grande conflito entre as 

superpotências, em que as outras partes eram apenas marionetes. Indica ainda que qualquer conflito 

tem consequências globais e se se busca construir uma ordem global calcada em instituições 

minimamente funcionais essa deve ser democratizada.   

É mister ressaltar que Israel considera “a supressão de sua nação da história não apenas 

possível, mas, com grande frequência, iminente” (CARROLL, 2013: 306). Assim, para Machairas 

(2017: 7), a guerra de 1967 não foi um turning point, pois a direção do conflito em si não se 

transformou e os elementos previamente existentes de desconfiança e antagonismo continuaram 

presentes.  

Todavia, Hourani (2013) defende que a Guerra foi sim um turning point de diversas formas, 

e concordamos com esse autor. Além da mudança no equilíbrio de poder no Oriente Médio, agora os 

lugares sagrados para cristãos e judeus estavam sobre controle de Israel96. Para os israelenses a guerra 

serviu para mostrar seu poderio e a rápida vitória foi mesmo tida como um choque (OREN, 2003). 

Ademais, ficou claro que o poder de Nasser, presidente egípcio e ícone do pós-colonialismo nos anos 

1950 e 1960, estava arruinado e os árabes deveriam buscar novas formas e perspectivas identitárias. 

Para os palestinos, a lição foi que deveriam, a partir daquele momento, confiar em si e em suas 

estratégias se quisessem conquistar um Estado para si em algum momento da história (ROBERTS, 

2012). Outras consequências viriam, e serão em seguida estudadas.  

 

2 A RESOLUÇÃO 242 E OS ELEMENTOS QUE DÃO CONTINUIDADE AO CONFLITO 

 

O Conselho de Segurança das Nações Unidas continuou acompanhando a situação e a nove 

de novembro de 1967 aprovou a resolução 242, “[...] que permanece até hoje como elemento 

normativo central das negociações entre árabes e israelenses” (PILLA, 2001, p. 26). A resolução 242, 

em seu texto, clama dentre outros pontos, que: 

 A aquisição de território por meio da guerra é inadmissível; 

 Os territórios ocupados por Israel no conflito recente (ou seja, junho de 1967) 

deveriam ser desocupados; 

 Pedia o fim do estado de beligerância e reconhecimento da soberania e integridade 

territorial de todos os Estados da região;  

 Afirmava a garantia da necessidade de navegabilidade por canais internacionais 

(especificamente, no caso, do Estreito de Tiran) (UNITED NATIONS, 1967b).  

 

                                                           
95 O comandante da Força foi retirado no dia 17 de junho (UNITED NATIONS, 2003).  
96 E isso teve consequências para o evangelismo nos EUA e outras partes do mundo. Para mais ver: CARROLL (2013); 
ASLAN (2010).  
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Todavia, essa resolução levantou debates sobre se o que ela preconiza era uma retirada dos territórios 

ocupados “dos países árabes97” ou de “todos” os territórios. Para Elgindy (2017), não há dúvidas para 

a comunidade internacional de que essa foi a interpretação. 

A ocupação do Sinai, mesmo que mantida, todavia, não se provou frutífera já que o Egito não 

a aceitou e continuou desrespeitando, junto com o governo em Tel Aviv, às resoluções de cessar-

fogo. Nasser iniciou uma Guerra de Atrito que não resistiria à sua própria morte em 1970. Em 6 de 

outubro de 1973, contudo, os árabes atacaram novamente e foi deflagrada a que ficou conhecida como 

Guerra do Yom Kippur. No dia 22 de outubro de 1973, um cessar-fogo indicava a permanência do 

status quo (VISACRO, 2009). O Sinai só retornaria para o Egito em 1979, quando Anwar Sadat98, 

substituto de Nasser à frente do Egito, assinou um tratado de paz com Israel (MACHAIRAS, 2017; 

ROBERTS, 2012). 

Mapeando globalmente as consequências do conflito, por um lado, o Reino Unido foi acusado 

de ter apoiado os israelenses e sofreu um embargo de petróleo pelos países árabes (com consequências 

econômicas que durariam até 1975). Essa arma estratégica dos árabes voltaria a ser usada em 1973 

com consequências mais graves para a Europa como um todo e o Japão, e com guinadas na política 

externa brasileira. Por outro lado, a relutância com que os EUA viam e apoiavam Israel antes de 1967 

foi abandonada. Washington viu em Israel um Estado no qual se apoiar no Oriente Médio a partir 

daquele momento (MACHAIRAS, 2017).   

 Outra consequência fundamental de uma perspectiva global foi o descrédito do nacionalismo 

e o do socialismo árabe após a rápida e humilhante derrota para Israel, como já indicado acima 

(MACHAIRAS, 2017). Isso teve consequências mais pervasivas, como a descompressão sobre 

leituras mais radicais do islamismo, voltadas para uma luta de resistência contra a ocupação 

estrangeira, representada no caso por Israel. 

 Como aponta Reza Aslan (2011: 267, tradução nossa), “O islã não é apenas uma fé; o islã é 

uma identidade. Isso é uma verdade para todas as religiões99”. Mas no caso dessa religião e nesse 

momento em particular, a oposição à modernidade foi um pilar das novas conexões e dos sistemas 

que emergiram após 1967 no Oriente Médio (e mundo islâmico de forma mais ampla). A questão 

religiosa, aqui exposta, faz coro ao que Vanhaute (2009) propõe a respeito da História Global: se o 

mundo é um conjunto de estruturas que se intercalam, a política e a religião, bem como as motivações 

econômicas, estão dentre os motivos que levaram à Guerra em 1967, e que depois dela, continuaram 

                                                           
97 Golã e Sinai especificamente.  
98 Sadat foi assassinado em 1981 por conta desse tratado.  
99 Do original: “Islam is not just a faith; Islam is an identity. That is true of all religions” (ASLAN, 2011: 267). 
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a moldar a região do Oriente Médio, já que as conexões se dão, de acordo com o autor, em nível 

global.  

Essas estruturas se articularam em torno do terrorismo islâmico. Como expõe Carroll (2013: 

324), “em 1968, a OLP explodiu seus primeiros carros-bombas em centros populacionais civis, em 

Tel Aviv e no centro da Jerusalém judaica [...]”. Em 1972, foi perpetrado o ataque contra os atletas 

israelenses nas Olimpíadas de Munique. Paradoxalmente, o nacionalismo e a identidade palestina 

foram reforçados nesse processo, pois como aponta Machairas (2017: 6, tradução nossa), “a guerra 

mudou esse contexto [para os palestinos] ao eliminar restrições significantes [principalmente Egito e 

Síria] à emergência dos palestinos como uma força política independente100”. O conflito se estenderia 

pelos anos 1970, transbordaria para a Guerra Civil libanesa (1975-1983), e somente após a Primeira 

Intifada, no final dos anos 1980, as condições globais eram propícias para negociações (SMITH, 

2009; VISACRO, 2009).  

Os Acordos de Oslo, dos anos 1990, acabaram criando uma situação na qual é impossível 

romper a barreira da violência, que leva em determinados momentos à guerra, e à possível etapa 

seguinte, o desengajamento do conflito (de maneira bilateral, com o auxílio das grandes potências, 

ou mesmo em fóruns multilaterais) no qual seria possível a criação de soluções fica assim 

inviabilizado. Oslo II (1995) dividiu a região em três áreas, a saber: A, sob controle palestino; B, 

sobre controle civil palestino, enquanto que as forças armadas israelenses mantem a segurança; e C, 

que comprazem quase 60% do território da Cisjordânia, que está sob controle direto de Israel101 

(BICOM, 2017).  

 As consequências acima apontadas da Guerra de 1967 preenchem os critérios de Conrad 

(2016) para que uma visão ampla e mais inclusiva da história seja elaborada. A História Global 

precisa então buscar os elementos de “mobilidade e intercâmbios” e “processos que transcendam 

fronteiras e limites” (CONRAD, 2016: 5, tradução nossa). A HG trata, para o autor, tanto de 

multiplicar as interpretações da história a partir de diferentes localidades quanto da própria construção 

de uma ideia específica de “mundo”. O Conflito de 1967 desafia a atuação das grandes organizações 

internacionais, a saber, especialmente o Conselho de Segurança das Nações Unidas, traz a questão 

religiosa para o cerne das relações internacionais, e, diferente daquilo que se previu com o movimento 

                                                           
100 Do original: “the war change this context [para os palestinos] by eliminating significant restraints [principalmente 
Egito e Síria] to the emergence of the Palestinians as an independent political force” (MACHAIRAS, 2017: 6).  
101 A própria Suprema Corte de Israel entende que a ocupação na Cisjordânia se dá em uma posição de beligerância. 
Esse movimento e essa postura tem prolongado a questão dos assentamentos, como exemplifica a “Lei de 
Regularização101” de 2016 e o debate quando à regulamentação dos assentamentos e a permissão para criação de 
novos, que é uma questão que fere em cheio a ideia de um Estado palestino contíguo. Nesse ínterim, nem palestinos, 
e paradoxalmente nem israelenses, tem plena liberdade de locomoção no território ocupado. 
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de descolonização e com o conceito fluído de autodeterminação dos povos, traz a ocupação, tão 

conhecida pela humanidade, para a frente de todas as discussões globais sobre o Oriente Médio.  

 

3 DA GUERRA DE 1967 AO CONFLITO CONTEMPORÂNEO  

 

 

 Como analisamos acima, a questão do papel das organizações internacionais (e das grandes 

potências), a ocupação (território), e a religião são elementos fundamentais na análise da Guerra de 

1967 e no por que de o conflito Israel-Palestina continuar a ter consequências para as relações globais 

atualmente. Exemplo disso é que mesmo nos encontros do BRICS102, a questão de uma resolução 

perene para o conflito aparece nas Declarações das Cúpulas dos Chefes de Estado e a demanda é 

sempre para que haja um Estado palestino que seja viável, territorialmente contíguo e independente 

(KUMARASWAMY, 2017).  

A Guerra de 1967 fez cinquenta anos em 2017 e para Elgindy (2017: 1, tradução nossa), 

“enquanto os israelenses a celebram como a ‘reunificação’ de Jerusalém e asserção do controle judeu 

sobre as terras bíblicas da ‘Judéia e Samaria’ (Cisjordânia), para os palestinos será o marco de meio 

século de vida sob a mais longa ocupação militar103”. Para o autor, a realidade da ocupação é visível 

a ponto de se poder acusar Israel de praticar um verdadeiro apartheid contra os palestinos, cujas vidas 

eles controlam.  

Todavia, apesar das críticas internacionais, a ocupação parece se tornar cada vez mais 

permanente, ao passo que há cerca de 600 mil colonos israelenses vivendo além das fronteiras de 

1967. Essa situação dividiu a região – que erroneamente aparece nos mapas de maneira contígua e 

com a denominação em língua portuguesa de Cisjordânia. A realidade é outra, e foi desenhada nos 

Acordos de Oslo, durante os anos 1990, conforme indicado acima. A pressão internacional contra 

Israel continua, todavia, subindo. Em dezembro de 2016, ainda sob a presidência de Barack Obama, 

os EUA apoiaram a Resolução 2334 no CSNU, que abertamente: 

 

1. “Reafirma que o estabelecimento de assentamentos de Israel no território 

palestino ocupado desde 1967, incluindo Jerusalém Oriental, não tem validade 

e constitui uma flagrante violação do direito internacional e um grande obstáculo 

para que se alcance a solução de dois Estados e uma justa, duradoura e ampla 

paz”; 

2. “Salienta que não serão reconhecidas quaisquer alterações às linhas de 4 de 

junho de 1967, incluindo no tocante a Jerusalém, além das que forem 

                                                           
102 Grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China, e África do Sul.  
103 Do original: “while Israelis celebrate [it] since the ‘reunification’ of Jerusalem and the assertion of Jewish control over 
the biblical lands of ‘Judea and Samaria’ (or the West Bank), Palestinians will mark half a century of life under the 
longest-running military occupation” (ELGINDY, 2017: 1).  
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concordadas pelas partes via negociação104” (UNITED NATIONS, 2016: 2, grifo 

nosso, tradução nossa).  

 

Ou seja, a resolução deixa claro que os territórios foram ocupados desde 1967 – Cisjordânia e Gaza 

– e deslegitima qualquer mudança naquelas fronteiras de forma unilateral.  

 

Figura 2 – Placa indicando para os israelenses que o acesso deles às Áreas A é proibido 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor105 (julho de 2017). 

                                                           
104 Do original: “Reaffirms that the establishment by Israel of settlements in the Palestinian territory occupied since 
1967, including East Jerusalem, has no legal validity and constitutes a flagrant violation under international law and a 
major obstacle to the achievement of the two-State solution and a just, lasting and comprehensive Peace; “Underlines 
that it will not recognize any changes to the 4 June 1967 lines, including with regard to Jerusalem, other than those 
agreed by the parties though negotiations” (UNITED NATIONS, 2016). 
105 A fotografia foi retirada na estrada israelense que liga Jerusalém a Jericó, no que é a Cisjordânia, mas para Israel, as 
províncias de Judeia e Samaria, conforme já explicado acima. Traduzindo do inglês, lê-se que: “Essa estrada leva a Área 
A sob controle da Autoridade Palestina. A entrada para cidadãos israelenses é proibida, perigosa para suas vidas e contra 
as leis de Israel” (Tradução nossa).  
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Ora, a resolução 2334 do CSNU não poderia estar mais longe da realidade. Um exemplo disso 

é o fato de os israelenses serem proibidos de se aproximarem das Áreas A, explicadas na seção 

anterior, e conforme se vê na figura acima, mas que lhes permite livre trânsito por quase todo o 

território da Cisjordânia. Ademais, a política de assentamentos não foi abrandada pelo governo do 

primeiro-ministro Netanyahu. 

Ademais, o controle das Colinas de Golã, efetivado na Guerra de 1967, permanece de fato 

com Israel. Mesmo que a ONU mantenha na região a Força das Nações Unidas de Observação e de 

Separação (UNDOF106), estabelecida em 1974 (UNITED NATIONS, 1974) e que demandava a 

imediata implementação da Resolução 242, o status da missão não é mais do que de mera 

observadora.  

 

Figura 3 – Posto de observação da UNDOF nas Monte Bental, em Golã, de onde, ao longe, observa-se a Síria  

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (julho de 2017) 

   

 Quanto à questão da ocupação, as duas Intifadas contra Israel, e que foram globalmente 

acompanhadas como levantes de uma população subjugada, tiveram impactos em Israel: “além do 

êxito no campo psicológico, a nova estratégia de luta palestina pôde reivindicar o mérito por ter 

contribuído significativamente para provocar uma forte retração na economia israelense” 

(VISACRO, 2003: 180). Isso fez com que o governo em Tel Aviv lançasse em 2002 “o início de um 

polêmico muro, com aproximadamente 350 quilômetros de extensão, isolando toda a fronteira oeste 

da Cisjordânia” (VISACRO, 2003: 181).  

Para Roberts (2012: 18), a construção do muro foi uma maneira de os israelenses 

unilateralmente se desprenderem dos palestinos. Para o autor, “Israel construiu uma barreira de 

segurança controversa para impedir que terroristas suicidas entrassem no país e em 2005, fechou 

                                                           
106 Do inglês, United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF).  
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todos os assentamentos em Gaza e retirou de lá suas forças, deixando-a sob controle palestino107” 

(ROBERTS, 2012: 18, grifo nosso, tradução nossa). Todavia, como é amplamente denunciado 

mundialmente, o muro não seguiu as fronteiras de 1967 (recém-reforçadas pela resolução 2334/2016 

do CSNU) e literalmente inviabilizou um Estado palestino contíguo. Além disso, a existência do 

Muro sujeita os palestinos diariamente a situações de assédio, expondo a fragilidade do discurso 

democrático e de bastião de direitos humanos no Oriente Médio que o governo israelense tenta 

propagar em sua autodefesa.  

 

Figura 4 – Seção do Muro que corta a cidade de Belém, originalmente no território da Cisjordânia 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (julho de 2017).  

 

A perspectiva da “ocupação” pode ter outra leitura como aponta Asaf Romirowsky (2017). 

Para o autor, a “ocupação” é o cerne da própria identidade palestina, só que ao fazê-lo, os políticos 

palestinos evitam assim qualquer negociação séria com Israel e continuam fazendo seu papel de 

vítima perante a sociedade internacional, convencendo doadores poderosos como a própria União 

Europeia a manter sua ajuda financeira. O argumento do autor pode ser resumido da seguinte forma: 

“nada pode acontecer na sociedade ou política palestina, tal como o desenvolvimento de instituições 

estatais palestinas ou uma cultura de coexistência pacífica com Israel por conta da ‘ocupação’108” 

(ROMIROWSKY, 2017: 2). De fato, o autor está correto ao criticar as autoridades palestinas e as 

                                                           
107 Do original: “It constructed a controversial security barrier to keep suicide bombers from entering Israel and in 2005, 
shuttered its settlements in Gaza and withdrew its forces, leaving all Gaza under Palestinian control” (ROBERTS, 2012: 
18).  
108 Do original: “nothing can happen in Palestinian society or politics, such as the development of Palestinian state 
institutions or a culture of peaceful coexistence with Israel because of the ‘occupation’” (ROMIROWSKY, 2017: 2). 
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estratégias adotadas por elas, mas a ocupação é globalmente compreendida como empreendida por 

Israel contra os palestinos.  

Ademais, a postura atual de Israel não lhe dá base moral para ser privilegiado em relação aos 

palestinos. Mesmo embasado no Holocausto, pode-se dizer que ao criar Israel, uma terceira parte 

inocente, os palestinos, foi prejudicada. A criação de Israel envolveu limpeza étnica, com “execuções, 

massacres e estupros por parte de judeus” (MEARSHEIMER, WALT, 2006: 49), o que lhes tira 

qualquer aclamação de superioridade moral. 

Por fim, quanto ao caráter religioso que perpassa o conflito Israel-Palestina, e que é algo ainda 

contemporâneo, Edward Said (1985: 79-80) já levantava nos anos 1980 reflexões no tocante ao 

caráter judaico do Estado de Israel. Para o autor: a) em 1948, o Estado de Israel foi criado enquanto 

estado judaico e isso não é disputado internacionalmente já que isso é basilar para a identidade estatal 

israelense; b) isso faz com que Israel haja como o Estado dos judeus, e não como um Estado para 

seus cidadãos, quer esses sejam judeus ou não; c) a realidade é que há não-judeus em Israel, e esse é 

o grande desafio de se criar um Estado democrático na região atualmente.  

A questão religiosa em Israel é tão relevante que é importante mencionar, a título de 

exemplificação que, desde a Guerra de 1967, surgiram ou se fortaleceram no país movimentos cujo 

objetivo é suplantar o sionismo secular pelo sionismo messiânico. Um dos grupos importantes é o 

Gush Emunim (o bloco dos “crentes”), que foi primeiramente liderado por Tzvi Kook, incentivador 

dos assentamentos nas terras então dominadas em 1967. Para ele isso era parte do plano de Deus para 

reconstruir o Grande Israel. De acordo com Reza Aslan (2010: 83), o próposito do Estado de Israel, 

desde sua fundação, é ser o lar dos judeus. Ou seja, a religião tem um papel importante no conflito 

não só como arma de resistência dos palestinos, mas como justificativa para permanência dos 

assentamentos israelenses na Cisjordânia e para o impasse do conflito Israel-Palestina no momento 

contemporâneo. 

Essa leitura contrasta diretamente com a feita por Kissinger (2015: 133), de que “Israel é por 

definição um Estado nos moldes westfalianos, fundado como tal em 1947 [...]. Mas os principais 

países e fações do Oriente Médio enxergam a ordem internacional em maior ou menor medida 

mediante uma consciência islâmica109”. A leitura tanto de Said (1985) quanto de Kissinger (2015) 

pode ser questionada, mas fato é que a ocupação ocorre e por ser denunciada internacionalmente se 

torna cada dia que passa mais um elemento perturbador na ordem regional do Oriente Médio. Por 

outro lado, Israel tenta justificar-se e ganhar apoio internacional com base na narrativa religiosa, ao 

                                                           
109 Do original: “Israel is by definition a Westphalian State, founded as such in 1947 [...]. But the core countries and 
factions in the Middle East view international order to a greater or lesser degree though an Islamic consciousness”  
(KISSINGER, 2015:133). 
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mesmo tempo em que se justifica como a única democracia da região. Essa questão precisa, todavia, 

ser percebida e trazida para a análise e debate. A ordem westfaliana não impôs a secularização. Israel 

não precisa fingir ter credenciais laicas para participar da sociedade internacional, mas não reconhecer 

que há outra leitura possível da ordem regional, uma islâmica, que é a maioria, seria hipócrita. É 

assim que a religião se torna também uma questão global a partir da Guerra de 1967, e 

particularmente, por meio das dinâmicas do conflito Israel-Palestina. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como pertencer ao mundo globalizado? Eis a questão de fundo dos estudos da história 

globalizada. Para Román (2017: 249), “nós, como historiadores, devemos lembrar aos nossos 

estudantes e [...] ao nosso público, que universalismos concorrentes, historicamente falando, mas 

também os enredamentos de universalismos têm sempre sido a norma110”. Dessa forma, o conflito de 

1967 foi global em seus momentos pré, durante e pós-guerra e continua destilando suas 

consequências, mesmo que aparentemente perturbadoras na ordem internacional. As muitas ruas que 

homenageiam Carlos Adalberto Ilha de Macedo ao redor do Brasil são simbolicamente esse lembrete 

do global nas localidades, já que o cabo falecera quando do ataque israelense ao contingente ainda 

não deslocado da UNEF em Gaza.  

Assim, para fazer História Global é preciso conectar o objeto de estudo particular com a 

globalização e aquele, definido de forma restrita ou ampla, deve ter o global como horizonte definido. 

Para Olstein (2015: 144), “o historiador global olhar para um mundo que se comprime cada vez mais 

como uma unidade funcional historicamente emergente na busca de conexões mundiais que 

transformam a forma das sociedades localmente tal como ampliam a articulação do mundo 

globalizado”111. Essas conexões podem se dar por elementos paradoxais como muros, tal como o que 

separa Israel de áreas da Cisjordânia ou o muro planejado por Trump entre os EUA e o México. Ou 

pelo reconhecimento da religião como um fator social importante ainda no século XXI, quando o 

líder da Igreja Católica defende a proteção e os cuidados com o meio ambiente, e muitos países fazem 

vista grossa para medidas efetivas para reduzir o impacto do consumismo exacerbado. 

Assim, a História Global nos permite – e obriga – a “uma libertação da nossa visão comumente 

etnocêntrica da história”, a “excluir qualquer pressuposto de superioridade de uma comparação 

                                                           
110 Do original: “we, as historians, must remind our students and our (...) audience, that historically speaking competing 
universalisms but also entanglements between universalisms have always been the norm” (ROMÀN, 2017: 249).  
111 Do original: “the global historian looks at a world that increasingly tightens as a historically emerging functional unity 
in the search for worldwide connections that transform the shape of societies locally as well as enhance the articulation 
of a globalized world” (OLSTEIN, 2015: 144).  
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Europa/Ásia” (ou qualquer outro continente), e nos aconselha a “desconfiar de qualquer tendência 

teleológica 112” (WATELET, 2017). Logo, um conflito no tão distante, exótico, quente e árido Oriente 

Médio – os aspectos geográficos citados por último não deixam de ser verdadeiros em algumas 

regiões – pode engendrar comparações, conexões, novas conceptualizações e contextualizações para 

o campo da História globalizada (OLSTEIN, 2015).   

Ademais, um conflito tal como o de 1967, que cinde questões político-religiosos, com ditames 

militares, e opções econômicas, questiona as bases nas quais as sociedades nacionais e a sociedade 

internacional estão calcadas. É importante lembrar que “[...] o conflito ‘é e sempre foi sobre religião, 

história e identidade, e a principal dificuldade para resolvê-lo deriva de sua natureza irracional’” 

(SEGEV apud CARROLL, 2013: 322). Como percebemos ao longo do artigo, a irracionalidade aqui 

talvez esteja em deixar passar esses elementos em nossas análises113. Quiçá ainda falte também às 

diplomacias burocratizadas dos Estados modernos – com sociedades contemporâneas – a percepção 

dessa dimensão para a proposição de novas formas de encarar e sugerir soluções aos conflitos que 

circundam a região do Oriente Médio, especialmente a questão de Israel e Palestina. A academia 

precisa abrir essas novas possibilidades de análise para que isso aconteça.  

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ASLAN, Reza. No God but God – The Origins, Evolution and Future of Islam. London: Arrow 

Books, 2011.  

 

_____. ASLAN, Reza. How to win a Cosmic War: confronting radical religion. London: Arrow 

Books, 2010. 

 

BICOM. Britain The Regulation Law. Israel Communications and Research Centre, Feb. 2017, 

p 1-5. 

 

CARROLL, James. Jerusalém, Jerusalém: como a história da antiga cidade sagrada para três 

religiões deu início ao mundo moderno. São Paulo: Cultrix, 2013.  

  

CONRAD, Sebastian. What is global history? Princeton (USA): Princeton University Press, 2016. 

 

ELGINDY, Khaled. 50 years after 1967: the U.S and occupation by another name. Brookings 

Institution, may 30, 2017. 

 

HOURANI, Albert. A History of the Arab Peoples. London: Faber and Faber, 2013.  

 

KISSINGER, Henry. World Order. London: Penguin Groups, 2015. 

                                                           
112 Do original: “un dégagement de notre vision courammment ethnocentrique de l’historie” ; “écarter tout présupposé 
de supériorité das une comparaison Europe/Asie” ; “de se méfier de toute tendance téléologique” (WATELET, 2017).  
113 A Bancada Evangélica é uma realidade no Brasil de 2017 e sua agenda conservadora só tende a ampliar-se.  



 

153 

 

 

   

 

KUMARASWAMY, P.R. BRICS Without East Jerusalem. BESA Center Perspectives Paper n. 

607, October 8, 2017. 

 

MACHAIRAS, Dimitrios. The strategic and political consequences of the June 1967 War. Cogent 

Social Sciences, 3, 2017, p. 1-9. 

 

MCMAHON, Robert. La Guerra Fría – una breve introducción. Madrid: Alianza Editorial, 2009.  

 

MEARSHEIMER, John; WALT, Stephen. O Lobby de Israel. Novos Estudos, n. 76, novembro de 

2006. 

 

MEM critica nossa atuação. O Estado de S. Paulo, ano 88, n. 28.264, jun. 1967.  

 

MORELI, Alexandre. Life (and death?) of Global History. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 

30, n. 60, p. 5-16, jan-abr. 2017.  

 

OLSTEIN, Diego. Thinking History Globally. New York: Palgrave e MacMillan, 2015.  

 

PILLA, Bruno. O posicionamento do Brasil sobre o Oriente Médio no Conselho de Segurança 

das Nações Unidas. 2011. 132 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

 

ROBERTS, Sam. The Six-Day War. The New York Times, April 2, 2012. 

 

ROMÁN, José Antonio Sánchez. Doing Global History: reflections, doubts and commitments. 

Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 30, n. 60, p. 219-240, jan-abr 2017. 

 

ROMIROWSKY, Asaf. How Palestine “occupies” itself. BESA Center Perspectives Paper, n. 

606, October 7, 2017.  

 

SAID, Edward A. An ideology of difference (1985). In:____. The politics of dispossession: the 

struggle for Palestinian Self-Determination 1969-1994. Reading (UK): Cox e Wyman, 1995. 

 

SMITH, Charles. The Arab-Israeli Conflit. In: FAWCETT, Louise. International Relations of the 

Middle East. 3. Ed. Oxford, United Kingdon, 2013. 

 

WATELET, Hubert. Suggestions pour l’Histoire Globale. Historia a Debate, Historia Mundial y 

Global, 06 set. 2017. Disponíve em: <http://h-debate.com/historia-mundial-historia-global-12100/>. 

Acesso em: 30 de setembro de 2017.  

 

UNITED NATIONS. Security Council – Resolutions 233, 234, 235. June 1967a. Disponível em: 

 <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/233(1967)>. Acesso em: 11 de 

outubro de 2017.  

 

_____. Security Council – Resolution 242. 9 nov. 1967. Disponível em: 

<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/242(1967)>. Acesso em: 11 de 

outubro de 2017. 

 



 

154 

 

 

   

_____. Security Council – Resolution 350. 31 May 1974. Disponível em: 

<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/350(1974)>. Acesso em: 11 de 

outubro de 2017.  

 

_____. Middle East -  First United Nations Emergency Force (UNEF I) (November 1956 - June 

1967). Completed Peacekeping Operations, United Nations, New York, 2003. Disponível em: 

<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unefi.htm>. Acesso em: 15 de setembro de 

2016. 

 

_____. Security Council – Resolution 2334. 23 Dec. 2016. Disponível em: < 

http://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf>. Acesso em: 11 de outubro de 2017.  

 

VANHAUTE, Eric. Who is afraid of Global History? Ambitions, Pitfalls and limits of learning 

global history. 2009. 

 

VISACRO, Alessandro. Guerra Irregular – Terrorismo, guerrilha e movimentos de resistência ao 

longo da história. São Paulo: Contexto, 2009.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

155 

 

 

   

AZEVEDO AMARAL: INTELECTUALIDADE, REVOLUÇÃO E  

BRASILIDADE NOS ANOS DE 1930 

 

 

Douglas Pereira Rodrigues114 
 

 

RESUMO: O objetivo desse texto é demonstrar algumas idéias de Azevedo Amaral acerca da 

brasilidade.  A hipótese é que ela se iniciaria a partir do evento da Revolução de 30. A  Revolução é 

pensada como um ponto de ruptura temporal que colocaria o país de volta a seu determinismo 

histórico. Para Azevedo Amaral é a partir dos processos que se desenvolvem posterior a ela que foi 

possível pensar uma idéia de nacionalidade que levasse em consideração a realidade brasileira. Para 

ele, o passado não pode ser superestimado e idealizado enquanto base para a construção da 

nacionalidade, a brasilidade teria que surgir do presente em direção ao futuro. Nesse sentido, nosso 

interesse é mostrar como que se constrói seu discurso em torno da revolução e do papel da 

intelectualidade nesse processo. 

 

Palavras-chaves:  campo intelectual, revolução de 30, brasilidade. 

 

 

            Azevedo Amaral é considerado um dos intelectuais de maior projeção dos anos de 1930 no 

Brasil, apontado pela historiografia como um clássico do pensamento político brasileiro ao lado de 

grandes nomes como Francisco Campos, Oliveira Vianna, Nelson Werneck Sodré, Gilberto Freyre, 

Almir de Andrade, Lourival Fontes dentre outros. 

          Sendo médico de formação porém sem exercer a profissão, decidiu se aventurar pelo mundo 

do jornalismo, espaço onde atuava e contribuía com os debates e as questões políticas daquele 

contexto. Trabalhou em diversos periódicos do Rio de Janeiro tais com a Gazeta de Notícias, O jornal, 

A Nação; dirigiu jornais como O Paiz; atuou como correspondente internacional do jornal Correio 

da Manhã em Londres; fundou a revista  diretrizes,  além ter contribuindo com o primeiro ano da 

revista  oficial do DIP, Cultura política  fundada em 1941. 

           Entre os anos de 1932 a 1936 Azevedo Amaral atuou fundamentalmente na exposição e 

realização de conferências publicando artigos e ensaios sobre a nova conjuntura política do país no 

pós Revolução de 30 e Estado Novo. Durante essa década Azevedo Amaral escreveu algumas obras 

no qual discutia as questões políticas que estavam sendo colocadas naquele momento, são elas: 

Ensaios Brasileiros (1930), O Brasil na Crise Atual (1934) A aventura política no Brasil (1935) 

Renovação nacional (1936) O Estado Autoritário e a Realidade Nacional (1938), e Getúlio Vargas: 

estadista (1941).                 

                                                           
114 Mestrando do programa de pós graduação em história da UFG e bolsista do Cnpq. Orientador: Élio Cantalicio Serpa.  



 

156 

 

 

   

         Essas obras além de refletirem sobre a conjuntura política daquele contexto, também buscavam  

pensar uma nova reescrita acerca da história do Brasil, pensando os momentos de rupturas políticas 

que fizeram com que o país saísse do seu “determinismo histórico” tendo como conseqüência a não 

formação de sua identidade coletiva. Suas obras trazem uma  reflexão crítica do passado propondo 

um horizonte de expectativa que tinha como projeto a criação de uma brasilidade que levasse em 

consideração a realidade sociológica do país. 

        O objetivo desse texto é, portanto,  é mapear algumas de suas idéias e relacioná-las com seu 

contexto, delineando o campo intelectual onde Azevedo Amaral atuava,    mostrando como sua idéias 

ora dialogava ora divergia no interior desse campo intelectual. 

 

Campo intelectual e imprensa 

 

            O grande campo de atuação de Azevedo Amaral foi na área do jornalismo e da imprensa 

escrita, seus textos eram dotados de um pragmatismo cientifico dos finais de XIX que se queria crítico 

do passado, porém com uma interpretação evolucionista e determinista da sociedade. Era baseada  

sobretudo,  em uma perspectiva elitista entre dominados e dominadores, isto é, uma elite intelectual 

que tinha como missão dirigir e convencer as massas a partir da criação de produtos culturais e 

simbólicos de convencimento e legitimação. 

           Os intelectuais daquele momento tinham a convicção que lhe era de sua responsabilidade a 

construção de uma idéia de brasilidade. O grande problema a ser resolvido  era como criar uma 

identidade  nacional e ao mesmo tempo adequar suas instituições a nossa realidade social. É nesse 

sentido que os intelectuais se voltam ao passado para tentar compreender quais foram os empecilhos 

que desviaram o país do seu percurso de construção identitária bem como tentaram estabelecer 

soluções e projetos para esse problema. Para Daniel Pécaut;  

 

A geração dos anos 25-30 não solicitou a mão protetora do Estado; ao contrário, 

mostrou-se disposta a auxiliá-lo na construção da sociedade em bases racionais. 

Participando das funções públicas  ou não, manteve uma linguagem que é a do poder. 

Ela proclamou, em alto e bom som, a vocação para elite dirigente. ( PÉCAUT, 1989, 

Pág. 22 ) 

 

 

         Essa geração de intelectuais buscou se diferenciar das gerações anteriores na medida em que se 

colocaram a serviço da sociedade, rompendo as fronteiras tradicionais entre o homem das letras e o 

homem de ação, entre o artista  e a sua comunidade, isto é, a literatura como um campo a serviço da 

recuperação da nacionalidade.  A discussão sobre a posição e as funções que o intelectual devia 
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exercer era candente naquele momento. Nos ensaios escritos por esses intelectuais  começavam a 

aparecer  os termos “intelectuais”, “ intelectualidade” “ inteligência”, acreditando ser pertencentes a 

uma categoria social especifica, uma elite dirigente ( PÉCAUT, 1989). Construindo uma espécie de 

psicologia da massas,  Azevedo Amaral argumentava que  as massas contém as “energias passionais 

da sociedade”  mas permanecem em um estado de “equilíbrio espiritual estável” esperando os 

“estímulos” que oriente uma ação.  As massas contêm as forças passionais capazes de subverter a 

ordem estabelecida, porém é preciso que um se exerça sobre ela uma vontade de ação feita por uma 

vanguarda intelectual.  

          A partir da instauração do Estado Novo em 1937  começa a se delinear um campo intelectual115 

que se empenhou na construção de um projeto político ideológico muito bem articulado de 

convencimento e legitimação da nova ordem centralizada no fortalecimento do Estado. O Estado 

assumiu  o papel de direção e organização da sociedade civil procurando criar aparatos culturais que 

se destinavam a produzir e a difundir sua concepção de mundo para a sociedade ( VELLOSO, 1982). 

         Para Velloso, a ideologia se colocava como elemento central de seu projeto político, dava a sua 

materialidade efetuando a organização e integração dos atores sociais.  Para a autora, o jogo 

discursivo traduziu uma nova concepção de mundo que procurava reativar as representações 

destinadas a legitimar nova distribuição de poderes que então se estabelece. 

         O Departamento de Imprensa e Propaganda ( DIP) se constituiu como o principal espaço de 

difusão da imagem e ideologia do Estado Novo. A instituição foi criada em 1939 e incluía as seguintes 

tarefas: radiodifusão, divulgação, cinema, teatro, turismo e imprensa.  

            A imprensa foi o setor mais eficiente do DIP, divulgava a visão de mundo do Estado Novo 

por meio de jornais e revistas.  Para Velloso, a imprensa, sobretudo a escrita,  foi o lócus de 

enunciação  por excelência  da produção e difusão do discurso  estado-novista.  

         A revista Cultura Política  fundada em 1941 sob a direção de Almir de Andrade constitui-se 

como a revista oficial do DIP, com ampla divulgação nas bancas do Rio de Janeiro e tinha como 

função principal ser uma fonte de produção do discurso estado-novista (VELLOSO, 1982). A revista 

se configurou como uma revista de “estudo brasileiros” cujo o objetivo era  definir os rumos das 

transformações sociais e políticas  do país. Segundo Velloso, a revista  incluía os mais diversos 

assuntos tais como política, economia, técnica, arte, letras e ciências.   

 

A revista apresenta(va) as seguintes seções: “ Problemas políticas e sociais”, “o 

pensamento político do chefe do governo”, “A estrutura  juridica-política do Brasil”, 

                                                           
115 Campo  intelectual para Pierre Bourdieu é um microcosmo social dotado de certa autonomia, com leis e regras 

específicas, ao mesmo tempo em que é influenciado e relacionado a um espaço social mais amplo. É um lugar de luta 

entre os agentes que o integram buscam manter ou alcançar determinadas posições pressupondo confronto, tomada de 

posição, luta, tensão e poder, além de  produzirem produtos cultuais simbólicos. 
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“Textos e documentos históricos”, “a atividade governamental”, “ Brasil social, 

intelectual e artístico” [..] a defesa da “unificação” da ordem política e social sob a 

égide do Estado adquire papel fundamental quando, com base neste argumento, se 

legitima a prática política instituída  pelo novo regime. ( VELLOSO, 1982, Pág. 

75) 

 

            O corpo editorial da revista era composto por grandes nomes do pensamento político da época 

nas suas mais diversas perspectivas  tais como; Francisco Campos, Almir de Andrade, Lourival 

Fontes, Nelson Werneck Sodré, Gilberto Freyre e Graciliano Ramos, Cassiano Ricardo e Azevedo 

Amaral. Apesar da diversidade de correntes e posicionamentos o elemento da brasilidade era o fio 

unificador, isto é, a identidade coletiva deveria sobrepor  as divergências.   

         Azevedo Amaral não chegou a  exercer funções ligadas diretamente ao aparelho do Estado, ele 

desempenhou sobretudo atividades jornalísticas. Segundo Velloso, Azevedo Amaral se encaixa no 

quadro de “intelectuais médios” na medida em que procurava colaborar com a produção de artigos 

de cunho teórico que fundamentasse o discurso ideológico do Estado Novo, isto é, responsável pela 

criação  de uma determinada concepção de mundo informadora do autoritarismo.  

        A revista Cultura Política se encarregou de pensar uma nova concepção de cultura que se 

apresentava como integrada ao âmbito político. Para Velloso, a lógica temática da revista era de: 

recuperação do passado; a nova concepção de política; o novo homem, particularmente o novo 

intelectual; o mito de vargas  e a relação consenso e força de novo regime. 

        Azevedo Amaral contribuiu intensamente no primeiro ano da revista escrevendo sobre os temas: 

democracia, realismo político, chefe do governo, evolução política e intelectual.  Encarregado de 

construir uma base teórica que legitimasse a nova ordem política, dialoga com os outros intelectuais 

no que se refere às questões em torno do papel do Estado, da relação entre o individuo com o coletivo, 

onde esse conteria as verdadeiras qualidades da brasilidade que estaria no passado.  

       Grande parte dos intelectuais se voltaram ao passado  no sentido de recuperar  o tempo perdido 

na busca de dar a nação uma verdadeira fisionomia (VELLOSO, 1982). A importação dos valores 

liberais teria ocasionado uma perda da “ essência nacional” surgindo a dictomia “Brasil legal” e 

“Brasil real”. Para Velloso,  

 

Em nome do “realismo” da “objetividade”  e do “bom senso”, o discurso estado-

novista defende a instauração  de um “novo” nacionalismo, que se contrapôe ao 

nacionalismo do ideário liberal. Este novo nacionalismo seria orgânico, ao ligar o 

presente e o passado, respeitando as tradições, costumes, raça; enfim, orgânico 

porque de acordo  com a “alma nacional”. ( VELLOSO, 1982, Pág. 84) 
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           Os intelectuais se voltaram ao passado ou na tentativa de construir uma ponte com o presente, 

apelando para a existência de leis históricas que dirigiam o processo de desenvolvimento da 

sociedade, o passado enquanto fornecedor de exemplos, ou pensaram a ruptura com passado, se não 

total mas parcial no sentido de que ele não oferecia ao longo de seu percurso uma base para a criação 

da brasilidade. 

      Azevedo Amaral se voltou ao passado não no sentido de liga-lo ao presente através da procura de 

uma tradição ou costume, mas tentava ver os empecilhos que tiraram o país do seu determinismo 

histórico em busca da brasilidade, isto é, os momentos de quebra, crise que levaram a 

“despersonalização” da nacionalidade. 

       Os imperativos liberais, em especial a democracia representativa e sua fragmentação política 

representavam os principais empecilhos que deveriam ser resolvidos por esses intelectuais.  O 

liberalismo era visto como um produto importado que não se adequou as especificidades da realidade 

brasileira. Para Azevedo Amaral, o liberalismo só funcionaria na ambiência social da Inglaterra e em 

países anglos saxões por existir segundo ele uma unidade étnica, mas, sobretudo uma mentalidade 

política em comum. Neste sentido, os pressupostos da democracia liberal com partidos políticos, 

eleições, parlamento, legislativo estariam em consonância com aquela ambiência social. No Brasil 

por não existir essas condições não seria possível uma experiência liberal por conta de todo o 

complexo processo da formação brasileira que teve um passado colonial baseado em mistura das 

raças o que impossibilitaria ter uma mentalidade em comum. O liberalismo é visto uma figura 

caricata, na medida em que os ideais de Igualdade, Liberdade e Fraternidade advindos da Revolução 

Francesa eram incongruentes com uma sociedade que ainda vivia em um contexto marcado pela 

colonização e escravismo.  

         Para Azevedo Amaral, a volta ao caminho natural em busca da brasilidade se daria do presente 

em direção ao futuro. Para ele;  

 

A brasilidade torna-se assim necessariamente futurística, não por uma repugnância 

pelo presente, mas como expressão do instinto afirmativo que a força a abrigar-se 

nas tendências em elaboração, para evitar a morte que avassala tudo que se acha em 

sua órbita. No princípio do segundo quartel do século XX, o brasileiro encontra-se 

na contingência de ter de fazer uma escolha decisiva entre o renunciamento das 

ambições da sua personalidade coletiva e a construção de uma nacionalidade nova. 

(AMARAL, 1930, Pág.111) 

 

          Para Azevedo Amaral ,  pensar a brasilidade a partir da ótica do futuro não implicava em negar 

as influências do passado. Para ele, entre as forças do passado que geraram o presente  e os fatos 

históricos, não haveria uma cadeia de continuidade. A formação sociológica da nossa nacionalidade 

não adveio de um desdobramento contínuo de determinados elementos sejam sociais ou políticos. A 
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atualidade do Brasil foi atingida por uma série de processos interruptos, “aluviões formativos” e crises 

históricas, onde cada um destes gerou uma fase específica da nossa evolução. O ano de 1930 e o 

evento da revolução marcava o ponto de inicio da consciência nacional, representava uma quebra de 

paradigma que colocava uma nova ordem política. A revolução de 30 se apresenta como um ponto 

de ruptura temporal que colocaria o país de volta a seu determinismo histórico. 

 

 

A Revolução de 30 e a construção da brasilidade. 

 

             Para Azevedo Amaral a construção do Estado Novo  e de sua ideologia vem se gestando 

desde os anos de 1930. A revolução feita em outubro daquele ano foi o inicio de um processo que se 

finalizou na constituição de 1937. Na obra “Ensaios Brasileiros” publicada naquele ano há um elogio  

e uma idealização do futuro advindo da ruptura institucional da revolução.  O futuro deveria se impor 

como categoria chave para a solução dos problemas, pensado sobretudo, em termos de modernização 

e industrialização. 

      O  passado brasileiro é criticado por vários motivos tais como: colonização feita por um país 

“periférico” da Europa, escravismo, cultura política “abstrata” e “exótica” e a parte da realidade, 

liberalismo à brasileira, mentalidade agrária, oligarquias e fragmentação política.  Nesse sentido a 

Revolução de 30 surge como um ponto de ruptura temporal que  proporcionaria o advento de uma 

novo tempo para o Brasil. 

          Para Azevedo Amaral, ela foi a única que conseguiu ter uma participação  mesmo que pouca, 

das massas. Vavy Pacheco Borges116argumenta que a palavra de ordem daquele contexto era a de 

revolução. Para a autora, seja no debate político de alcance nacional seja nas disputas políticas 

menores do dia a dia, o conceito de revolução aparecia como ponto central nas vozes envolvidas e 

isso era facilmente percebido nos registros da imprensa, em anais, ensaios, memórias e na literatura. 

Segundo a autora, a idéia de revolução com seus sentidos variados aparece ainda adjetivada de 

“brasileira”.  

Onde o “povo” aparece constantemente nesses discursos como o grande legitimador e parceira da 

revolução.  José Maria dos Santos, um jornalista da época  argumentava sobre o processo 

revolucionário de 1930, para este 

                                                           
116  BORGES, Vavy Pacheco. Anos trinta e política: História e Historiografia, Historiografia brasileira em perspectiva, 

Marcos Cezar Freitas ( Org), 7.ed. São Paulo: Contexto, 2014 
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A revolução de outubro segundo seus antecedentes morais resultou da convergência 

de três forças, a saber, 1- a grande massa da nação constantemente revoltada, desde 

os primeiros instantes da República de 15 de novembro, contra a organização 

governamental e suas várias manifestações de ordem administrativa e econômica; 2- 

o vigoroso núcleo dos revolucionários de 1922 e 1924, que se tornaram, por assim 

dizer, os expoentes sentimentais do grupo; 3- os políticos que se destacaram da 

grande casta governamental anterior, por motivos de discordância em torno da 

sucessão presidencial do Sr. Washington Luiz. ( BORGES, 2014, Pág.163)  

        

 

         Para Vavy Pacheco Borges, nenhum desses elementos tinha a noção exata das renovações que 

desejavam, nem a grande massa sabia que formas novas podiam ser dadas à República, nem os 

revolucionários propriamente ditos estiveram jamais em condições de instruí-la a respeito. Já o grupo 

dos políticos dissidentes só poderia desejar a volta mais ou menos fiel ao status quo anterior e sua 

imediata instalação nas vagas deixadas pelos vencidos. A autora coloca que o momento pós revolução 

foi marcado por uma grande instabilidade e descrédito da situação política do país principalmente por 

parte da intelectualidade, 

 

Após outubro de 1930, uma freqüentemente apontada situação de “crise” sucediam-

se as imagens de “confusão”, de “desordem” de “anarquia” de “erro”, de” 

turbilhão”,” encruzilhada”, “carnaval”, de “atoleiro” de o país estar” na beira do 

abismo”, de “caos” e até de “inferno”. Por exemplo, em falas de literatos: para 

Humberto Campos, o Brasil “Cavalgava um corcel desenfreado” para Afrânio 

Peixoto, “só um profeta poderá dizer neste momento para onde vai o Brasil”; 

Gilberto Amado finaliza uma longa reflexão sobre a economia do país e sua política, 

atônito:” Eu daria um prêmio àquele que me dissesse qual é o problema, qual é 

programa, qual a política nacional do Brasil. Assim, como saber para onde vai nossa 

pátria?”; Humberto Freire diz: o país como” uma barata num terreiro de galinhas. 

(BORGES, 2014, Pág.164) 

 

            A obra “Brasil na crise é atual” é uma espécie de balanço pós-revolução e de análise desse 

momento de crise. Azevedo Amaral observava que aquele momento era crítico, pois estava rodeado 

por inúmeras correntes ideológicas que se digladiavam na busca do poder e  na qual se encaixaria 

melhor na realidade do país, tais como comunismo, fascismo, totalitarismo e integralismo. Para ele a 

Revolução teve um caráter prematuro e esse teria sido seu principal defeito. O movimento teria sido 

precipitado por circunstâncias e por motivos pessoais de seus promotores o que teria resultado um 

“aborto” de uma “autêntica revolução brasileira”. Além de ter sido prematura, a Revolução de 30 teve 

sentido conservador, ela não  teria rompido  com o paradigma político da Primeira República, 

manifestado na carta constitucional de 1932. Nesse sentido, ela teria  adquirido um sentido até certo 

ponto anti-revolucionário. Para ele, 

 
A revolução apoderou-se do país e quando, passado o momento de exaltação da fácil 

vitória, se viu com as responsabilidades de traçar novas diretrizes ao Brasil, 
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descobriu que nada tinha em si para inspirá-la e orientá-la. Por esta forma a nossa 

revolução foi antirevolucionária. Não destruiu tanto as formas de organização pré-

existentes, quanto interrompeu o curso do próprio movimento ideológico, que viria 

a torná-la no correr do tempo uma verdadeira mutação histórica na vida da 

nacionalidade.  (AMARAL, 1934, Pág. 208) 

 

            Para Azevedo Amaral a  revolução é apenas um método sem finalidade intrínseca que pode 

servir tanto para a realização de formas mais amplas de organização democrática ou pelo contrario 

servir de ação para um caráter inequivocamente reacionário, em outras palavras, uma crise 

revolucionária pode determinar o desmoronamento de estruturas políticas que proporcionam o 

predomínio de um pequeno grupo no poder como no caso das oligarquias, ou ela pode ser uma reação 

de uma minoria contra uma ordem estabelecida que possa assegurar a ascendência das massas no 

plano político.  

       As massas tem um papel fundamental no processo revolucionário, não se pode fazer uma 

revolução sem multidões tal como um Estado não consegue realizar seu plano de campanha sem 

contar com as massas (AMARAL, 1934).  Nesse sentido a revolução aparece como um ato que surge 

do inconsciente coletivo de uma dada sociedade visando romper com organizações políticas e sociais 

que já não se adéquam aquela realidade. Para Azevedo Amaral, existe toda uma discussão acerca das 

“teorias da revolução” que pensam a revolução como um tipo de anomalia. Para ele, os críticos e os 

historiadores compartilhavam a idéia de que as revoluções escapariam à vontade diretora dos que a 

iniciaram tornando um movimento sem um sentido certo, inconsciente.  

           Essas teorias da revolução colocariam a revolução como um fenômeno determinista onde o 

inconsciente popular é ligado a uma barbárie e salvaregismo tornando a revolução algo negativo e 

destrutivo. Para Azevedo Amaral, revolução é criação; as manifestações destrutivas do processo 

revolucionário são apenas preparo do “terreno social” para novas configurações sociais de uma dada 

sociedade.  Neste sentido Azevedo Amaral aponta que existe uma diferença entre uma “autentica 

revolução” e movimentos insurrecionais. 

 Impõe-se, portanto, preliminarmente uma diferença rigorosa entre verdadeiras 

revoluções, que são movimentos de natureza essencialmente construtora nos quis se 

traduz a realização prática de uma elaboração ideológica, processada por uma 

minoria em geral muito pequena de indivíduos privilegiados, que traçam novos 

rumos ao desenvolvimento sociogênico e impõem pela ação da sua vontade de 

domínio às massas uma atitude de rebeldia contra a ordem existente, vindo a demoli-

la por esse meio e lançar ulteriormente com a cooperação passiva e mais ou menos 

dócil das multidões os alicerces de uma nova estrutura política e social, e os simples 

movimentos insurrecionais de caráter exclusivamente popular, que em geral pouco 

destroem e nunca edificam novas formas de existência coletiva. (AMARAL, 1934, 

Pág.54) 
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       Portanto a revolução é um processo de construção de um novo paradigma, uma mutação histórica 

ao passo que a rebelião seria um movimento passional sem apoio ideológico e sem ação efetiva na 

sociedade. 

       O revolucionismo de Azevedo Amaral é à base de toda a sua argumentação a cerca dos processos 

políticos e sociais e se pauta fundamentalmente em uma idéia de ruptura e descontinuidade. O 

processo histórico dentro dessa perspectiva é pensando como encadeamento de revoluções, estas que 

por sua vez estabelecem novas formas de organização social política e cultural.  Para Azevedo 

Amaral, processos de intervenção direta e/ou métodos revolucionários são o novo paradigma do 

século XX, em oposição ao coletivismo/evolucionista do século XIX. 

        Portanto, a revolução de 30 foi para Azevedo Amaral muito mais uma revolução de quadros do 

que uma revolução de estrutura. Ela poderia ter realizado o objetivo de se pensar um projeto de 

construção da brasilidade rompendo com todos os paradigmas políticos que advém desde a 

Independência, mas ao contrário disso teria mergulhado o país em uma crise de representação política 

e institucional do qual aludimos acima. Para Azevedo Amaral as instituições políticas cujo êxito 

histórico se verifica, são as que representam apenas a sistematização legal de uma realidade 

preexistente no organismo social (AMARAL, 1934). 

             O diferencial na análise de Azevedo Amaral ao tratar da questão da brasilidade  foi  mostrar 

que  não existe um processo de continuidade na formação brasileira. Enquanto grande parte da 

intelectualidade do período buscava pensar a essência da identidade nacional onde o estudo do 

passado era fundamental para ver os traços que seria especifico da nossa formação, Azevedo Amaral 

partia por outro caminho, mostrando que não há uma identidade nacional, mas uma idéia nacional, 

que é móvel e fluida. 

 

A brasilidade é movimento. Quando mergulhamos  no sentido profundo do Brasil 

atual, temos a impressão tão certa da evanescência das formas presentes da nossa 

organização e da nossa vida, que o novo patriotismo brasileiro não se conforma com 

as categorias clássicas desse sentimento em linhas históricas. Os povos que declinam 

e caminham para morte  vivem de memórias dos seus antepassados  das idades 

heróicas e das épocas de poderio e grandeza. O Brasil contemporâneo  não é um 

reflexo histórico  de acontecimentos desfeitos, é a nebulosa genetriz em que se está 

formando o embrião de uma grande nação, cuja a orbita  de desenvolvimento  

transcende  o circulo limitado  das forças que até aqui  nos propulsionaram. Sem 

sermos ingratos com o passado que nos formou na sua complexa inconsciência, 

sentimos que os nos caminhos e nossos deveres  se voltam apenas para a obra 

nacional que tem a realizar, partindo do presente como do primeiro dia criador da 

verdadeira civilização brasileira ( AMARAL, 1930, Pág.171) 

 

       A Revolução de 30 é um momento chave para se pensar os desdobramentos do campo político 

daquele contexto.  Em torno dela, gerou grandes idealizações, críticas, desapontamentos, debates e 
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assim por diante.  Houve um antes e um depois de 1930, seja nos aspectos políticos, culturais e 

intelectuais. Se inicia uma renovação nesses âmbitos, onde a questão política e a  função social dos 

intelectuais  se tornam fundamentais, sobretudo a partir de 1937 com a instauração do Estado Novo. 

       Seja no evento de revolução em outubro de 1930, ou na da instauração do Estado Novo em 

novembro de 1937 os intelectuais se empenharam em definir e esclarecer a conjuntura política do 

momento. 

         Em 1930 havia esses intelectuais partilhavam de uma perspectiva utópica acerca do sentido que 

a governabilidade  e como ela poderia de fato se estabelecer levando em conta todas os problemas a 

serem solucionadas, não havia um projeto político-ideologico coeso e  dominante, mas varias 

perspectivas que se chocavam em busca do poder. Em 1937, a perspectiva dos intelectuais saem do 

horizonte utópico para entrarem no espaço da ideologia. A função destes foi criar todo um aparato 

teórico que legitimasse a nova ordem política que se estabelece naquele momento, onde o DIP se 

torna sua principal expressão.  Entretanto, apesar das divergências e da pluralidade de perspectivas, 

interesses e projetos que se tem nesses dois momentos, a questão que permanecia candente era da 

criação da brasilidade, isto é, a brasilidade pensada  em seus aspectos utópicos e ideológicos.    
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O MST DENTRO DO ATUAL CONTEXTO AGRÁRIO 

BRASILEIRO E A ACUSÇÃO DE SEU DIVÓRCIO COM OS 

TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA EM PROL DA UNIÃO 

COM OBREIROS URBANOS E FRACASSADOS 
 

 

Ezequiel Braga Souza117 
 

RESUMO: A questão agrária, ou mesmo, a luta por terras no Brasil, é retratada através de diferentes 

perspectivas, as quais dão enfoque ao modelo de ocupação das terras e sua concentração nas mãos de 

grandes latifundiários, ao avanço do capital subordinando a terra e o trabalho rural por meio da 

apropriação da renda da terra, ou mesmo, às lutas/revoltas sociais frente ao contexto de subordinação. 

Todavia, na atualidade a divergência existente entre a reinvindicação de “movimento camponês” pelo 

MST e a denúncia de seu afastamento em relação ao trabalhador rural camponês e sua união com a 

massa de desempregados do setor de indústria e comércio, favelados, pessoas que não possuem 

“tradição” agrícola... e comerciários falidos é o ponto de partida para  este trabalho que objetiva 

discutir algumas das possiblidades de compreensão da luta pela reforma agrária na 

contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: Questão Agrária; Campesinato; MST. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 A questão agrária no Brasil, a partir da perspectiva de sociológica, econômica e histórica teve 

enfoques diferentes em sua retratação como, por exemplo, o enfoque dado ao modelo de ocupação 

das terras através do qual o latifúndio figurou como modelo de distribuição desigual de terras nas 

mãos daqueles que Stedile (2005) chamou de “capitalistas-colonizadores”, pois, a sesmaria118, 

modelo trazido de Portugal, tal como observa Pasquetti (2007) e Strazzacappa (2006), foi concebido 

para solucionar um problema de abastecimento enfrentado pelos portugueses em decorrência de 

divergências entre proprietários e lavradores – fato que levou ao êxodo rural em Portugal – e, em solo 

brasileiro, a distribuição de terras para a geração de produtos agrícolas à Coroa, propiciou a formação 

dos latifúndios improdutivos. 

 Um segundo enfoque dado à questão agrária é o olhar lançado no avanço do capital, o qual 

conforme Borges (2005) subordina a terra e o trabalho rural por meio da apropriação da renda da 

                                                           
117 Mestrando orientando do professor Leandro Mendes Rocha no Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). 
118 Modelo de distribuição de terras já vigente em Portugal desde 1375. “A Lei de Sesmarias, assinada em 26 de junho de 

1375” (STRAZZACAPPA, 2006, p. 20, grifos do autor). 
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terra, ou mesmo, segundo Velho (2009), a penetração do capital no meio rural que, para alguns 

autores, significa transformar o pequeno agricultor (“camponês”) em proletário. 

 Dentro do contexto de subordinação podemos verificar a questão agrária a partir do enfoque, 

tal como observa Pasquetti (2007), às lutas/revoltas sociais frente a esse contexto como, por exemplo, 

nos quilombos, nos movimentos nativistas dos séculos XVIII e início do XIX (como, por exemplo, 

Cabanagem, Balaiada... Farroupilha), dos movimentos dos séculos XIX e primeira metade do XX 

(como, por exemplo, Canudos, Contestado... Cangaço), com movimentos como o Levante de 

Trombas e Formoso, a Guerrilha do Porecatu e Revolta de Dona Noca entre as décadas de 1940 e 

1960. 

 O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), enquanto movimento social de 

luta pela reforma agrária, conforme abordado por Dutra (2001), se insere em um contexto de 

retomada, no Brasil, na década de 70, das ações de resistência dos “sem-terra”, as quais ganham 

força no decurso dos anos 80. 

 Desde a sua institucionalização a luta do MST tem evoluído no sentido de abranger, ou 

mesmo, reivindicar não somente a conquista da terra, e sim, a superação do modelo capitalista. Com 

isso, o movimento vem acumulando críticas, pois, é acusado de ter abandonado a perspectiva de 

“ocupação social da terra” em função do “socialismo”. Mesmo “fundado por uma massa de lavradores 

que perdeu suas terras, o movimento vem sendo engrossado por muitos brasileiros: desempregados 

da indústria e comércio, bóias-frias, agricultores fracassados, favelados, pessoas sem tradição agrícola 

e comerciários falidos” (STRAZZACAPPA, 2006, p. 51). 

 A discussão a respeito do campesinato brasileiro, sua existência ou não, ou mesmo, a definição 

de uma categorial social que possibilite o estudo das questões agrárias a partir de “categorias sociais 

puras” que possibilite a análise da evolução de suas lutas históricas seja a partir dos modelos europeus 

ou não, pode ser apresentar-se como fator que dificulta analisarmos o MST enquanto movimento 

camponês. 

 Assim, a partir das questões expostas, onde de um lado podemos observar a questão agrária 

no Brasil a partir de enfoques sociais e econômicos; de outro, a formação do MST e a evolução da 

luta pela conquista da terra para a proposição de uma alternativa ao modelo capitalista envolvendo 

agora obreiros de outros setores, bem como, a busca de modelos conceituais puros para a análise das 

lutas agrárias no Brasil, temos a possibilidade de iniciar uma discussão a respeito da 

contemporaneidade das lutas por reforma agrária empreendida pelo MST, a acusação de seu divórcio 

com o trabalhador rural e o papel do Estado como agente agenciador da ordem pública. Por isso, o 

presente artigo foi dividido em três capítulos, onde, no primeiro capítulo será abordada a questão 

agrária no Brasil enfocando o modelo de concentração de terras, o avanço do capital e as lutas sociais; 
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no segundo capítulo será apresentado o MST, o qual se constitui a partir de movimento de 

trabalhadores rurais, dando enfoque a sua formação e evolução da luta; no terceiro capítulo 

tentaremos mostrar algumas conceituações de camponês dentro da realidade brasileira, bem como, a 

sua relação com a terra, haja vista, a constante acusação de desvinculação com sua origem nas “lutas 

campesina”. 

 

1. A QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL  

1.1  O MODELO DE CONCENTRAÇÃO DE TERRAS 

 

 Segundo Stedile (2005), os povos que habitaram até 1500, o território, atualmente, entendido 

como brasileiro, por viverem em um modelo de produção chamado de “comunismo primitivo”, não 

desenvolveram uma perspectiva de propriedade/posse dos “bens da natureza”; todavia, após a invasão 

luso-europeia e, a implantação do seu “modo de produção capitalista mercantil... tudo é transformado 

em mercadoria”, com isso, a Coroa portuguesa, cedeu vastas extensões de terras (sesmarias) para os 

“capitalistas-colonizadores” produzirem para exportação, contudo, mantiveram o monopólio da 

propriedade territorial – apesar de preservado o direito da herança, a terra era cedida com a finalidade 

de que nela se produzisse. Em 1850, sofrendo pressões inglesas contra o tráfico e trabalho escravo e, 

antecipando se a crise escravocrata, implanta-se por meio da Lei n° 601/1850, a “propriedade privada 

de terras”, impedindo, assim, em futura abolição, o seu acesso/posse da terra pelo ex-escravo, haja 

vista que, este, não teria dinheiro para comprá-la. Para o autor, a lei de Terras de 1850 é o “batistério 

do latifúndio no Brasil”. 

 Para Martins (1979), o regime de sesmaria, até a independência, opôs obstáculo a mera 

ocupação de terras; a partir de 1822 após a ruptura com a administração portuguesa direta, o obstáculo 

exercido pela lei da sesmaria deixa de existir, contudo, em 1850 o governo estabelece que as terras 

devolutas não pudessem ser ocupadas, a não ser, mediante o título de compra. Ademais, “para alguns, 

a questão importante era a de criar condições para que a propriedade fundiária substituísse o escravo 

como base do crédito hipotecário, como fonte do capital de custeio” (MARTINS, 1979, p. 31), onde, 

a solução para a elevação do preço das terras resultou na busca de trabalhadores livres europeus e, 

devido reação contrária dos grandes fazendeiros, os imigrantes não se tornaram, de imediato, 

proprietários de pequenas glebas, devendo esta, ser conquistada através de seu trabalho. 

“Combinavam-se de novo, sob outras condições históricas (...) os elementos de sustentação da 

economia colonial (...) num regime de terras livres, o trabalho tinha que ser cativo; num regime de 

trabalho livre, a terra tinha que ser cativa.” (MARTINS, 1979. p. 32). 
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 Conforme afirma, Pessoa (1999), a Independência extingue a Lei de Sesmarias e, nesse 

período, até a Lei de Terras de 1850, prevalecem às ocupações livres, todavia, ao observar a ocupação 

no estado Esta de Goiás, afirma que mesmo com legislações federal e estadual, o “acesso a terra 

continuou muito mais dependente da apropriação do que do aspecto legal [...] as duas únicas notícias 

de venda em hasta pública são de 1873 e 1875, na freguesia de São José de Mossâmedes” (PESSOA, 

1999, p.45-6). A posse da terra é exclusiva dos proprietários ricos, e diferentemente das sesmarias – 

nos aspectos menos vantajosos –, tal propriedade, agora no âmbito privado, não possui limitação de 

extensão e obrigatoriedade do cultivo. 

 Silva (1998) observa que, algumas leis, já no período republicano como, por exemplo, a Lei 

n° 25/1891, por autorizar a permanência, em terras públicas ocupadas (devolutas), de grandes 

proprietários, revogando formalmente o que está disposto na lei de Terras de 1850 (venda em hasta 

pública), corrobora com a legitimação do latifúndio. De forma especial, no sertão, com o propósito 

de cercear as formas familiares/camponesas de produção, colocando-os a serviço do grande 

proprietário, foi construído, previamente, nos códigos de posturas municipais, todo corpo/aparato 

legal. 

 De acordo com Ribeiro (2006), com o declínio do período aurifico, a economia/população do 

Centro-Sul encontra-se em estagnação, retomando assim, a cultura arcaica, de pobreza dos 

bandeirantes (velhos paulistas), causando assim, uma dispersão da população e a busca, basicamente, 

da satisfação de suas necessidades – dando origem a variante cultural rústica (a cultura caipira), a 

qual se estabelece nas áreas de mineração e nos seus núcleos anciliares de produção de mantimentos 

e manufatura. Durante essa “recessão” a população branca, mestiça e mulata livre tem acesso a terra, 

pois, esta, temporariamente, não apresenta o sentido que, dantes tinha, de “conscrição da força de 

trabalho para as lavouras comerciais”. Todavia, com o ressurgimento da grande lavoura, viabilizada 

pela economia de exportação, a lei de Terras de 1850, anula a simples ocupação/cultivo, tornando 

obrigatória a compra ou a legitimação cartorial, as quais, em função da burocracia e custos, não se 

faziam acessíveis ao caipira. “O Estado penetra o mundo caipira como agente da camada proprietária 

e representa para ele [caipira], essencialmente, uma nova sujeição (...) todo um aparato jurídico 

citadino se coloca a serviço [da] concentração de propriedade.” (RIBEIRO, 2006, p. 349-50). 

  

1.2  O AVANÇO DO CAPITAL 

 

 De acordo com a pesquisa de Borges (2005) o avanço do capital sobre o campo, é um dos 

marcos do desenvolvimento capitalista neste espaço, sendo, responsável pela subordinação da terra 
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pelo capital tendo como consequência “a expropriação do trabalhador rural e o êxodo rural” 

(BORGES, 2005, p. 35). 

 Analisando a utilização do conceito de camponês na questão agrária brasileira, Velho (2009), 

verifica que o termo tem sido usado de forma indiscriminada na literatura política e científica, daí 

Caio Prado Junior advogar pela utilização do termo ao pequeno agricultor, o qual desenvolve seu 

trabalho com certa autonomia (seja como proprietário, arrendatário ou parceiro), considerando-o 

assim como “empresário de produção própria”. Assim sendo, sem diferenciar o desenvolvimento 

agrário e do capital, presentes na realidade brasileira de estudos sobre o modelo europeu, poderíamos 

apenas empreender o estudo de diferenciação do grau de autonomia e proletarização do trabalhador 

rural frente à imposição do capital no campo que transforma trabalhadores autônomos e assalariados.  

 A “renda da terra119” obtida pelo proprietário da terra pela entrega de suas terras a 

arrendatários – responsáveis por formar a pastagem ao fim do período de uso –, os quais pagavam em 

dinheiro ou produtos cultivados, com isso, isentando o proprietário de dispensar capital para o 

atendimento de seus interesses capitalistas em relação à posse da terra. A renda da terra que, também, 

se constituiria contraditoriamente na relação capital e terra, é obtida do pequeno proprietário, ou 

mesmo, do agricultor familiar na intermediação da comercialização de sua produção e nos 

empréstimos bancários; é considerada, dentre outras coisas, como combustível às lutas sociais 

campesinas.  

 Para Borges (2005), a intensificação da ocupação econômica ocorrida em Goiás a partir da 

década de 1950 expropria pequenos proprietário, promove a expulsão de meeiros e arrendatários em 

função da extração da renda da terra cada vez mais controlada pelo capital. “Os fazendeiros 

arrendavam suas terras a meeiros (arrendo de 50%) e, no prazo máximo de três anos, sem dispêndio 

de capital, recebiam a renda da terra em produtos e ficavam, ainda, com os pastos formados, 

expulsando, então, os arrendatários de suas fazendas” (BORGES, 2005, p. 114). Nesse contexto a 

lutas dos movimentos pela terra, ou mesmo, da renda da terra se configura como luta em detrimento 

de sua propriedade capitalista. 

 

1.3  AS LUTAS SOCIAIS 

 

 Conforme abordado por Pasquetti (2007), a questão agrária no Brasil foi analisada por Ilse 

Sherer-Warren a partir da observação das diversas lutas sociais ocorridas no campo a partir do século 

XVII com o aparecimento dos quilombos; com os movimentos nativistas dos séculos XVIII e início 

                                                           
119 Conceito que Borges (2009) em seu trabalho analisa a partir dos estudos de Barsanulfo Gomides Borges, Élio Garcia 

Duarte, Maria Tereza Canesin Guimarães, José de Souza Martins, Jadir de Morais Pessoa. 
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do XIX – como, por exemplo, a Cabanagem, a Balaiada, a Farroupilha, a Praeira –; com os 

movimentos de Canudos, Juazeiro, Muckers, Contestado e Cangaço dos séculos XIX e primeira 

metade do XX; com movimentos empreendidos entre o final da década de 1940 e a década de 1960 

– como, por exemplo, o Levante de Trombas e Formoso no norte de Goiás, a Guerrilha do Porecatu 

no norte do Paraná e a Revolta de Dona Noca no Maranhão –; todas estas lutas antecedentes ao 

surgimento do MST na década de 1980.  

 Para Sigaud, Rosa & Macedo (2008), as ações de ocupações de terras promovidas pelo MST 

é resultado do conhecimento e aprendizado da linguagem imperiosa de invasões bem sucedidas como, 

por exemplo, da fazenda Sarandi120... do Imbé121, que comunica ao Estado a demanda por terras e 

este “reconhecesse nas ocupações uma forma legítima de fazer demandas e nos movimentos os seus 

portadores” (SIGAUD, ROSA & MACEDO, 2008, p. 136). 

 Durante o período pós 1964, Pasquetti (2007), afirma que, por vinte anos os movimentos no 

campo foram sufocados com um controle de sindicatos rurais, com a implantação de projetos de 

colonização, os quais desestruturavam as Ligas Camponesas. Por pressões Norte Americana, que 

temia o avanço de movimentos/revoluções camponesas na América Latina, volta-se a atenção do 

Estado às terras devolutas e sua destinação, fato este que inaugura a adoção e elaboração, que vigora 

durante o governo militar, de uma legislação conhecida como “Estatuto da Terra”, a qual apesar de 

reconhecer a necessidade de se efetuar uma reforma na questão agrária brasileira em sua estrutura, 

afasta os movimentos e organizações sem terras (maiores interessados no processo). 

 Após um período de sufocamento, Sigaud, Rosa & Macedo (2008), afirmam que no final da 

década de 1970 (ainda sob o regime do governo militar), aparecem condições que favoreceram aos 

indivíduos participes nas primeiras ocupações de terras, ou mesmo, indivíduos que possuíam 

lembranças destas, a iniciarem um novo movimento de ocupações, em alguns casos, nas mesmas 

localidades.  

 Para Pasquetti (2007) o acampamento da Encruzilhada Natalino122 em 1980 é considerado 

como evento que desemboca na institucionalização posterior do MST. Já para Sigaud, Rosa & 

                                                           
120 Fazenda pertencente a um grande latifundiário uruguaio com dimensão de 24 mil hectares, dos quais, segundo Pasquetti 

(2007), 21.889 foram desapropriados em janeiro de 1962 pelo então governador do Rio Grande do Sul Leonel Brisola, 

em benefício de famílias originárias do primeiro acampamento do MASTER (Movimento dos Agricultores Sem Terra) – 

movimento surgido no Rio Grande do Sul no fim da década de 1950. 
121 Acampamento realizado em área devoluta localizada no município de Campos-RJ desapropriada em 1963, na qual 

foram acampados inicialmente, conforme Sigaud, Rosa & Macedo (2008), famílias de desempregados das usinas de 

açúcar, posteriormente ambulantes, desempregados de fazendas vindos de outros municípios, bem como, os chamados 

“desgarrados” oriundos de outros estados como, por exemplo, Minas Gerais e Alagoas, além de pessoas já experientes 

em situações similares de enfrentamento por terra. 
122 Acampamento iniciado com três famílias em dezembro de 1980, o qual posteriormente foi agregado cerca de mais 

seiscentas. Parte destas famílias veio a ocupar a fazenda Annoni em 1985, fato este considerado por Pasquetti (2007) a 

primeira grande ação que tem o MST como organizador. 
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Macedo (2008), ao observarem a perspectiva de autores como, por exemplo, João Pedro Stédile e 

Bernardo Mançano Fernandes, situa o surgimento do MST em 1984 a uma série de acontecimentos 

que sucederam ocupação da gleba Macali123 em 1979. 

 

2. O MST: CONSTITUIÇÃO LIGADA AOS MOVIMENTOS DOS 

TRABALHADORES RURAIS 

2.1  O MST E A SUA FORMAÇÃO 

 

 Conforme abordado anteriormente o MST, presente em 24 estados, conforme Caldart (2001), 

foi gestado entre os anos 1979 e 1984, tendo, sua fundação formal em Cascavel (PR) durante o 

“Primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra” e durante o “I Congresso Nacional” 

ocorrido em 1985 em Curitiba, tendo a educação por princípio ratifica seu projeto de luta pela 

terra/reforma agrária e construção de uma sociedade justa e igualitária; construída através da 

formação de um novo indivíduo o “Sem Terra124”, o qual possui a luta enraizada em sua cultura de 

contestação social. 

 Seus integrantes eram pessoas, como observado na Encruzilhada Natalino, provenientes “da 

terra, mas de uma terra de outros, uma terra que os expulsava de tempos em tempos. Terra de negócio, 

de sujeição, de situações de violência” (PASQUETTI, 2007, p. 31 e 32). 

 Na contemporaneidade podemos observar o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) 

é composto por fluxo e refluxos de indivíduos que Strazzacappa (2006) afirma não terem ligação com 

o movimento inicial de sem terras, os quais, Leite & Dimeinstein (2006) definiriam como os abjetos 

da “subjetividade-lixo125”. Fluxos e refluxos este que Gohn (2000) observa em sua teoria sobre os 

movimentos sociais, como o intercalar de práticas formais e informais de organização 

(acampamento).  

 Ao realizar pesquisa com integrantes de acampamento do MST no Estado do Rio Grande do 

Norte Leite & Dimenstein (2006), constatam um espaço de promessa/esperança de conquista, de 

formação/transformação da subjetividade individual para formação do militante Sem Terra. 

                                                           
123 Gleba que fazia parte da fazenda Sarandi e que não distribuída por Leonel Brizola sendo, por seu sucessor Ildo 

Meneghetti, arrendada a empresas junto com a gleba Brilhante (que também fazia parte da fazenda Sarandi). 
124 Termo utilizado por Leite & Dimeinstein (2006) com grafia diferente do termo “sem-terra”, pois, para eles este termo 

minúsculo e com hífen faz alusão ao trabalhador rural que não detém a posse de terra, enquanto o termo “Sem Terra” 

representa o indivíduo que já incorporou os princípios norteadores do MST. 
125 Termo utilizado por Leite & Dimeinstein (2006) em consonância com a definição que Suely Rolnik faz entre 

subjetividade-luxo e subjetividade-lixo em “A vida na Berlinda”. “Subjetividade-luxo com as inúmeras promessas do 

capital [do] lado de fora [...] subjetividades-lixo e seus cenários de horror feitos de guerra, favela, tráfico, sequestro, fila 

de hospital, crianças desnutridas, gente sem teto, sem terra, sem camisa, sem papel” (LEITE & DIMEINSTEIN, 2006, 

p.22). 
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 Em um processo, segundo Caldart (2001), de formação dos “Sem Terra do MST” uma primeira 

dimensão liga as famílias à história do MST e sua luta pela “Reforma Agrária”; e uma segunda 

dimensão, centrada no sujeito, leva-os a superação de seus limites em sua “humanidade em 

movimento”. 

 

2.2  EVOLUÇÃO DA LUTA 

 

 Ao falar da evolução da luta pela reforma agrária, MST (2001), ratifica a concepção de 

“movimento social amplo e desburocratizado”; com luta de massa; autônomo em relação às igrejas e 

partidos políticos; movimento organizado e não cooptável; que tem na reforma agrária um processo 

superior à conquista da terra – suplantação do sistema neoliberal126; libertação do proletariado; a 

reforma agrária e o socialismo. “É importante fazer parte de uma organização como o MST, que é a 

esperança de resistência para acabar com o projeto neoliberal (...) torcemos para que contribuam para 

a derrota do capitalismo e sobre seus escombros organizar uma sociedade socialista.” (MST, 2001, 

p.156 e 231). 

 Pessoa (1999), ao constatar que entre as entidades que dão suporte a luta pela reforma agrária, 

tais como, Igreja, dentre outras, o sindicalismo rural – bem como entre trabalhos acadêmicos – existe 

uma “concepção voluntarista da história”, a qual concebe o movimento camponês a partir da atuação 

das entidades, afirmando, a partir daí, que os movimentos camponeses de luta pela reforma agrária, 

os quais eclodem na década de 1980 devem ser compreendidos dentro do processo de ocupação das 

terras; das migrações, das estruturas latifundiárias, as quais obrigam o homem do campo a um 

continuo deslocamento de uma terra devoluta à outra até que apareça seu proprietário ou grileiro. 

 Ainda, segundo MST (2001), ao descobrirem sua missão histórica, os militantes, procuram a 

superação dos vícios e desvios127, pois a conquista da terra não encerra a luta contra os desequilíbrios 

naturais e sociais, onde, a manifestação frequente de indisciplina128 revela o “baixo nível de 

compromisso político-ideológico” que traz prejuízos a organização ou o auto-afastamento do 

                                                           
126 MST (2001) enfatiza a necessidade de superação do sistema neoliberal e da política de dependência de Fernando 

Henrique Cardoso, a qual, segundo Cardoso e Faletto (1970), a “dependência externa” é uma alternativa aos combalidos 

sistemas populista e populista-desenvolvimentista, onde, numa instabilidade política, se evita(ou) o enfrentamento da 

burguesia com o “Estado empresarial”, ou, pelo menos, que tal enfrentamento se revestisse de um caráter radical. 
127 Figueiredo & Pinto (2012), através das entrevistas realizadas com algumas famílias, principalmente com as esposas 

de assentados e acampados, contatam transformação dos indivíduos, seja ela no relacionamento conjugal; com demais 

integrantes do MST; e em relação ao consumo de bebidas alcóolicas. “Há uma mudança nas pessoas, que tiveram uma 

experiência (Efahrung) ao entrarem para o MST, e depois disso, mesmo que “recuem na consciência”, nunca mais 

voltarão a ser as mesmas” (FIGUEIREDO & PINTO; 2012, p. 570). 
128 “Muitos militantes aderem por amor à luta e por necessidade social, mas possuem, ainda falta de consciência política 

e ideológica que lhes impede de serem militantes disciplinados.” (MST, 2001, 217). 
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militante. Outro fator que afirmam estar relacionado ao abandono da organização é a não aceitação 

de avaliações ou críticas e disposição para melhorar (“sinônimo do egoísmo”). 

 Se no acampamento localizado na Encruzilhada Natalino, Pasquetti (2007) encontrou sem 

terras, descendente de sem terras que emigraram a aproximadamente dois séculos da Europa para o 

Brasil, hoje em dia, para o MST a luta tem um caráter superior à conquista da terra, ou seja, conforme 

Caume (2006), o agenciamento utópico de uma sociabilidade alternativa em detrimento a 

sociabilidade capitalista. 

 

3. CONCEITUAÇÃO DO CAMPONÊS BRASILEIRO E SUA RELAÇÃO COM A 

TERRA 

 

 Para Marques (2003), o campesinato brasileiro se constituiu dentro das grandes fazendas na 

qualidade de posseiro, sitiante, ou mesmo, em pequenas terras, econômico espacialmente, marginais 

às grandes propriedades. Com o advento da Lei de Terras de 1850 surge um novo campesinato de 

pequenos proprietários, do mercado, dependentes. Com sua existência constantemente ameaçada pela 

interiorização do capital no campo, no século XX, a migração se dá como forma de 

existência/resistência. No decurso da história e dos conflitos agrários a “desapropriação” assume o 

lugar da luta por permanência do trabalhador rural na terra, pois, agora o que se é questionado é os 

direitos dos latifundiários que não dão à terra uma destinação social. Sendo assim a luta por terra se 

dá neste século das seguintes formas: “de meados dos anos 1950 ao início dos anos 1960: os 

rendeiros ou foreiros, de meados dos anos 1970 ao início dos anos 1980: os posseiros e do final do 

período militar até os dias de hoje: os sem-terra” (MARQUES, 2003, p. 185-186). E neste contexto 

o camponês sem-terra é aglutinado em outras categorias de excluídos socialmente. 

 Cunha (2016), com base das discussões de Caio Prado Junior e José de Souza Martins, 

apresenta-nos um questionamento da existência ou não de um campesinato brasileiro, onde, o 

primeiro afirma termos migrado do regime de escravidão para o assalariado e, o segundo, identifica 

o camponês na figura dos “agricultores excluídos”, sem voz e não participantes do “pacto político”. 

Para a autora, o campesinato brasileiro teve origem em três modelos diferentes, sendo o primeiro, nas 

zonas agroexportadoras (antigos engenhos), ocupando as “terras livres” ao redor das grandes 

propriedades; o segundo, povoando áreas “despovoadas” nas regiões de fronteira; e um terceiro, o 

qual é um tanto quanto parecido com o modelo camponês europeu, se estabelece no sul do país através 

das colônias de imigrantes europeus assentados. Entrementes, a recentemente criada categoria de 

“agricultores familiares” seria uma negativa política da classe camponesa e suas lutas; igualmente, 

apesar de não negar a existência do campesinato, a adoção do termo “população tradicional”, tem 
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causado sua ressignificação em função da cultura ancestral e as possibilidades político-jurídico 

advindas desta identificação. 

 No entanto, para Felix (2017), o conceito de camponês tem se demonstrado atual e 

permanente, pois este se insere – apesar da sujeição da renda de produção – em um contexto onde há 

independência em seu “modo de produção”, ou seja, tendo, o camponês, relativa autonomia em sua 

sujeição ao mercado capitalista e, este, não se tornado capitalista como pode ser observada, está, de 

forma contraditória, inserido no modo capitalista de produção, produzindo para si e para o mercado, 

detendo controle sobre os meios de produção – o diferencial deles de “outros trabalhadores rurais e 

urbanos [é que] operam sob os princípios da força de trabalho familiar, manutenção dos meios de 

produção, reciprocidade e forma de produção” (FELIX, 2017, p. 3). 

 De acordo com Marques (1994), um dos fatores que explicam a identificação entre um 

segmento social de trabalhadores pobres urbanos com o meio rural, no atual processo de 

“recampesinização” – onde, a mudança ideológica para a prática segue carregada de contradições e 

conflitos –, é a origem rural de uma grande parcela dos trabalhadores das cidades, os quais, tal como 

observa Borges (2005), com o avanço do capital sobre a terra, foram expulsos. 

 Entre sua conceituação e atuação geradora de conflitos sociais, Caume (2006), ao apontar a 

proposta de uma nova sociabilidade agenciada pelo MST como alternativa ao modelo capitalista, fala 

nos também do agenciamento do Estado, o qual, por meio de sua atuação e edição de leis 

regulamentares, visa à manutenção e reestabelecimento da ordem perturbada pelos conflitos 

fundiários. 

 

CONCLUSÃO 

 

 A partir do que foi abordado até aqui, observa-se a questão agrária no Brasil, como portadora 

de elementos que eclodiam em uma perturbação da “ordem” – almejada pelo Estado – no campo. Em 

um primeiro momento transporta-se um modelo de distribuição de terras à moda europeia, o qual 

favorece a concentração de terras; em um segundo momento, a massa de excluídos empreendem 

diversas revoltas contra esse modelo e, em um terceiro, após a consolidação do avanço do capital 

sobre o campo, irrompe um movimento que retoma os conflitos sociais no campo. 

 Essa retomada, agora empreendida, principalmente, pelo MST, reivindica, dentre outras 

coisas, a construção de uma sociabilidade alternativa ao modelo capitalista e, mesmo tendo surgido 

inicialmente junto a uma massa de camponeses, agora surge como possibilidade de obreiros urbanos, 

muitos deles identificados com o meio rural, pois, são oriundos do campo, a agenciarem um processo 

de “recampenização”. 
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 Ao observar a conceituação de campesinato presente em estudos sobre o meio rural brasileiro, 

observa-se o enfoque, primordialmente, nas questões de cunho econômico, bem como, em sua 

inserção/independência em relação ao modo capitalista de produção. Ademais, de outra perspectiva, 

onde, procura-se identificar o camponês brasileiro ao modelo camponês europeu, com isso, 

desprezando as peculiaridades do seu processo de formação e resistência histórica. 

 A partir da observação do discurso narrativo do MST, presente em seu discurso presente no 

livro “Construindo o Caminho”, pretendeu-se evidenciar os elementos narrativos de constituição de 

sentido pautados em sua expectativa de construção de uma sociedade socialista, os quais articulam 

no presente o passado e o futuro (experiência e expectativa). 

 Por isso, pode-se concluir que, a aglutinação de uma massa de trabalhadores urbanos no MST, 

ao invés de promover o seu afastamento original com o ideal camponês, pode representar, sobretudo, 

o agenciamento de uma “recampenização” de parcela considerável de indivíduos obrigados, por certo 

período, a abandonarem o campo, ou seja, que foram descampenizados em função da sujeição da terra 

e do trabalho rural ao capital. Outrossim, a denúncia de sua desvinculação com o campesinato em 

favor do socialismo – realizada sem a devida, sobretudo, necessária contextualização histórica da 

aplicação do conceito de camponês ao caso brasileiro, no qual não se deve desconsiderar o êxodo 

rural motivado pelo avanço do capital – não consegue lograr o status de explicação histórica dos 

caminhos e descaminhos dos movimentos sociais no campo.  
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NARRATIVIDADE E TESSITURA DA INTRIGA ENTRE 

HISTÓRIA E LITERATURA 

 
  

Fernando Costa e Silva129 

 

 

 As últimas décadas do século XX foram marcadas por grandes transformações no campo 

epistemológico, o que permitiu, de um lado, importante aumento de temas, problemáticas e objetos 

de pesquisa e, de outro, o surgimento de análises que evidenciaram as fragilidades das ciências em 

geral, o que ficou conhecido como a crise dos paradigmas. Nas ciências humanas, as inovações e a 

crise foram ainda mais marcantes: a terceira geração da Escola dos Annales, conhecida como Histoire 

Nouvelle, cujo maior representante foi Jacques Le Goff, propôs um alargamento das fontes 

documentais, que antes se limitavam aos arquivos do Estado, o que permitiu aos historiadores 

promover análises sobre os mais variados temas, como a história do cotidiano, das mentalidades e a 

história social. Em contrapartida, discussões sobre a não-cientificidade da História vieram à tona a 

partir do movimento que ficou conhecido por Linguistic Turn, ocorrido nos anos 70 e que constatou, 

em linhas gerais, as articulações existentes entre uma narrativa historiográfica e uma matriz teórica 

de caráter político que condicionaria o discurso historiográfico, o afastando de critérios de 

cientificidade como o cruzamento de dados e o primor dado à realidade concreta. Abraham Moles 

(1995), por sua vez, defende a validade das ciências humanas, por ele definidas como "ciências do 

impreciso", e critica a funcionalidade pouco habitual das ciências ditas exatas: 

 
"De fato, dentro do balanço do tempo da vida de todos os homens, o pensamento 

científico 'exato' ocupa apenas uma proporção muito pequena. E o que procuramos 

em nossas vidas é apreender estas coisas vagas que nos cercam de uma maneira um 

pouco menos arbitrária do que o fazíamos antigamente. (...) A ciência tal como a 

conhecemos não nos fala quase do que é impreciso, do que é flutuante, do que muda 

e só se repete aproximativamente. Ela prefere, através das vozes de seus 

representantes titulares, as correlações fortes entre as variáveis ao invés das 

correlações fracas da vida" (MOLES, 1995, p. 16). 

 

 No campo social, a crise pode ser evidenciada nas relações humanas. Ernesto Sabato propõe 

instigante reflexão em A Resistência, publicado em 2008, um conjunto de cinco cartas que versam 

sobre o estatuto dos valores humanos na atualidade, levando em consideração as mudanças 

provocadas pelo desenvolvimento tecnológico, as Grandes Guerras, a falência do socialismo real, as 

mudanças climáticas e a globalização. Para Sabato, os novos costumes adquiridos pela humanidade 
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no último século a distanciam de um estilo de vida mais humano que possibilita maior contato com a 

natureza, maior respeito entre os indivíduos, mais apego aos valores e uma maior proximidade com 

o absoluto. O advento da modernidade provocou um emburrecimento e um empobrecimento na 

população mundial, que hoje em dia vive refém de telas brilhantes com as da televisão, do notebook 

e do smartphone, o que dificulta maior contato com as belas simplicidades do mundo, como observar 

o nascer do Sol, a singela rotina em um jardim ou uma conversa amigável. 

 Sabato se aproxima de sociólogos que fazem crítica ao presente ao denunciar injustiças e 

exortar as chances de mudanças enérgicas, como Zygmunt Bauman e Alain Bihr. Para o primeiro, 

vivemos um período marcado pela liquidez nas relações sociais, onde os valores humanos deixam de 

ser prioridade e as pessoas passam a dar menos importância umas para as outras. A modernidade 

líquida é o estado de coisas no qual impera o efêmero, o consumismo desenfreado e a desvalorização 

da vida. Para Alain Bihr, o capitalismo e a nova ordem mundial fomentam uma crise de significado 

porque incentivam a desumanização e a objetificação. Amparado no conceito marxista de fetiche, 

Bihr considera que, ultimamente, impera uma "personalização das coisas e uma objetificação das 

relações sociais", onde os produtos que podem ser comprados adquirem muito mais valor que os laços 

de amizade ou a "pessoa amada". 

 Levando em consideração a crise dos paradigmas, propomos uma reflexão sobre o conceito 

de narrativa a partir da relação entre história e literatura, analisando contribuições de autores que se 

debruçaram sobre regimes de arte específicos, como Eric Auerbach e sua análise sobre o conceito 

moderno de literatura, Roger Chartier e os arquivos literários do século XVIII e Abel Barros Baptista 

e os ensaios de Machado de Assis. Evidenciaremos que a narrativa, aqui entendida como "uma 

condição da existência temporal" (RICOEUR, 1994, p. 85) assume postulados distintos de acordo 

com o critério de análise (se literário ou historiográfico), mas deixa prevalescer um princípio 

essencial: a atribuição de sentido dada à experiência humana no tempo. 

 Para Ricoeur, a narrativa assume uma função fundamental na mediação entre tempo e 

experência humana. O filósofo francês esclarece, de antemão, que cabe à hermenêutica "reconstruir 

as operações pelas quais uma obra eleva-se do fundo opaco do viver, do agir e do sofrer, para ser 

dada, por um ator, a um leitor que a recebe e assim muda seu agir" (1994, p. 86). Ricoeur fragmenta 

a mimese aristotélica em três momentos, a mimese I (a prefiguração do campo prático), mimese II 

(pivô de sua análise, mediadora e configuradora de mimese I e mimese III), e mimese III (refiguração 

do campo prático pela recepção da obra). A tese defendida pelo autor de "Tempo e Narrativa" é a de 

que "o próprio sentido da operação da configuração constitutiva da tessitura da intriga resulta de sua 

posição intermediária entre as duas operações que chamo de mimese I e mimese III e que constituem 

o montante e a jusante de mimese II" (idem). Em outras palavras, "para resolver o problema da relação 

entre tempo e narrativa, devo estabelecer o papel mediador da tessitura da intriga no processo 

mimético" (p. 88). 

 À noção aristotélica de mimese e sua "tessitura da intriga", Ricoeur propõe uma relação com 

o tempo, espaço em que autor, leitor e obra se relacionam e sofrem refigurações. “Dominar a trama 

conceitual no seu conjunto, e cada termo na qualidade de membro do conjunto, é ter a competência 
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que se pode chamar de compreensãoprática” (p. 89). A partir da análise que segue, onde colocamos 

em debate dois críticos literários e um historiador, evidenciaremos que a história pode se ocupar da 

literatura enquanto campo de estudo, porque tanto crítica literária quanto história são elaborações 

discursivas que partem de configurações simbólicas ditadas pela experiência temporal expressa 

através de textos literários, ensaios ou arquivos. 

 Erich Auerbach (1892-1957) foi um importante crítico literário alemão, autor de "Mimesis: a 

Representação da Realidade na Literatura Ocidental" (2004). No capítulo dezoito de Mimesis, 

intitulado "Na Mansão de la Mole" em alusão à morada que o heroi de Stendhal em "Le Rouge Et Le 

Noir" vai viver em Paris, Auerbach apresenta o que considera serem elementos essenciais do 

Realismo moderno, do qual foram pioneiros os franceses Stendhal, Honoré de Balzac e Gustav 

Flaubert. Respectivamente, as contribuições de cada um destes romancistas foram: a fundamentação 

histórica da trama, a representação da vida contemporânea e a descrição densa da realidade figurada. 

Utilizando os romances de cada um destes autores como fonte primária, Auerbach situa no tempo um 

movimento literário específico, o Realismo moderno, e elege seus protagonistas. O autor chega a 

excluir Victor Hugo do panteão dos pioneiros porque o autor de "Os Miseráveis" não se preocupara 

com a representação da realidade, como demonstrado em"Do Sublime e do Grotesco". A partir deste 

manifesto da obra do romancista francês, Auerbach conclui que 

 

 

"De fato, [Hugo] não tinha a intenção de representar a realidade dada de forma 

compreensiva; antes ressalta, nos temas históricos ou contemporâneos, os polos 

estilísticos do sublime e do grotesco ou também outras contradições éticas ou 

estéticas, e o faz com tanto vigor que eles se entrechocam com violência; desta 

forma, embora surjam efeitos fortes, pois a força de expressão de Hugo é poderosa 

e sugestiva, são inverossímeis e, como reprodução da vida humana, falsos". 

(AUERBACH, 2004, p.419). 

 

 "Le Rouge Et Le Noir" conta a trajetória de Julien Sorel, filho de carpinteiro que vai para o 

seminário em busca de prestígio social e riqueza. Sua ambição seria corriqueira, não fosse o fato de 

ser um leitor apaixonado de Jean-Jacques Rousseau e admirador de Napoleão Bonaparte. Para atingir 

seus objetivos, Julien dissimula seu pendor para o liberalismo, é aceito como tutor de crianças e, mais 

tarde, secretário de importantes aristocratas franceses, primeiro em Verrières, na casa do prefeito de 

Vergy, sua cidade natal, depois em Paris, na mansão do Marquês de La Mole. As desventuras de 

Julien Sorel se passam em 1830, ano da revolução que depôs o absolutista Carlos X e pôs fim ao 

reinado dos Bourbons em França. Auerbach afirma que o romance de Stendhal é o primeiro no qual 

suas personagens são figuradas em um contexto histórico real, sendo por ele condicionadas. Ainda 

que o romancista francês não estivesse preocupado com uma representação fiel da história, o fato de 

partir dela para elaborar uma trama fictícia é considerado um feito inédito para o crítico alemão: 

 

 
"Os caracteres, as atitudes e as relações das personagens atuantes estão, portanto, 

estreitamente ligados às circunstâncias da história da época. As suas condições 
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políticas e sociais da história contemporânea estão enredadas na ação de uma forma 

tão exata e real, como jamais ocorrera anteriormente em nenhum romance, aliás em 

nenhuma obra literária em geral, a não ser naquelas  que se apresentavam como 

escritos político-satíricos propriamente ditos. O fato de encaixar de forma tão 

fundamental e consequente a existência tragicamente concebida de um ser humano 

de tão baixa extração social, como aqui a de Julien Sorel, na mais concreta história 

da época, e de desenvolvê-la a partir dela, constitui um fenômeno totalmente novo e 

extremamente importante" (idem, p. 408). 

 

 Em Balzac, Auerbach enxerga um plano geral de harmonização das personagens com o meio 

no qual estão inseridas. O crítico apresenta uma análise de "Le Père Goriot" (1834), precisamente o 

trecho em que Mme. Vauquer aparece na sala de jantar de sua pensão, no início da obra. A descrição 

do ambiente modesto articula-se com a caracterização da personagem, uma senhora rechonchuda e 

sofrida. Balzac toma a palavra milieu (meio) da análise biológica de Geoffroy Saint-Hilaire, 

aplicando-a, numa perspectiva sociológica, a seu romance. O grande projeto que perpassa as obras 

do autor de "A Comédia Humana" é o de conceber um romance histórico, numa manifesta tentativa 

de superar Walter Scott, a quem admirava. Balzac chega a dirigir uma crítica à historiografia de seu 

tempo, por julgá-la negligente com a história dos costumes. Os três ou quatro mil personagens de seu 

drama são articulados em nome de uma tarefa inspirada pelo historicismo romântico: uma obra 

histórica que ofereça uma representação global da sociedade francesa do século XIX. 

 Entretanto, convém salientar que Balzac mantém distância de qualquer envolvimento que a 

política de seu tempo pudesse ter com sua obra: a condução das tramas presentes em seus romances 

é marcada por um tom moralista típico das sátiras do século XVIII. Mesmo que sua obra ofereça um 

retrato verossímil da França do XIX,  como seu projeto ambicionava, a caracterização das 

personagens e o desenvolvimento do enredo são marcados por elementos classicistas inspirados na 

Poética de Aristóteles. A preocupação com a histoire do coeur humain possui um caráter universal e 

enciclopédico, mesmo que desvinculado de qualquer método historiográfico, e a história que se busca 

retratar é a de um passado recente ainda disponível, mas o engajamento político não se confunde com 

o teor historicista de seu texto. 

 Para Auerbach, 

 
"a irrupção da seriedade trágica e existencial do Realismo, tal como a constatamos 

em Stendhal e Balzac, está, sem dúvida, em estreita correlação com o grande 

movimento romântico de mistura dos estilos, designado pelo slogan 'Shakespeare 

contra Racine', e considero a forma de Stendhal e Balzac, a mistura do sério com a 

realidade quotidiana, muito mais decisiva, autêntica e importante, do que a do grupo 

de Victor Hugo, que queria unir o sublime ao grotesco". (idem, p. 431). 

 

 Por último, em Flaubert encontramos o esmero com a linguagem, empregada para propiciar 

uma descrição densa da realidade. O autor de “Madame Bovary” torna o realismo inaugurado por 

Stendhal e Balzac "apartidário, impessoal e objetivo", preocupando-se, acima de tudo, com uma 

representação fiel da realidade concreta. O trecho analisado por Auerbach é o de um jantar entre 

Emma e seu esposo, cena marcada pela aversão que a protagonista toma da vida pacata que leva. Mas 
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se em Stendhal e Balzac nos deparamos com narradores ativos na trama na qualidade de observadores 

críticos, em Flaubert prevalesce uma impessoalidade sem precedentes. A descrição movimenta a 

cena, e quem descreve nada tem a ver com a situação que está sendo descrita. Predomina a ação 

solitária da linguagem, que dá vida às personagens e ao ambiente sem a necessidade de vincular-se a 

um narrador que se posiciona sobre os fatos e desenvolve um discurso. 

 Para Auerbach, 

 
"A opinião de Flaubert sobre os acontecimentos e as personagens não é expressa; e 

quando as próprias personagens se manifestam, isto nunca ocorre de tal forma que o 

autor se identifique com a sua opinião, ou com a intenção de levar o leitor a se 

identificar com ela. Seu papel limita-se a escolher os acontecimentos e traduzi-los 

em linguagem, e isto ocorre com a convicção de que qualquer acontecimento, se for 

possível exprimi-lo limpa e integralmente, interpretaria inteiramente a si próprio e 

os seres humanos que dele participassem; (...) Sobre esta convicção, isto é, sobre a 

profunda confiança na verdade da linguagem empregada com responsabilidade, 

honestidade e esmero, repousa a arte de Flaubert". (idem, p. 435). 

 

 

 Portanto, Auerbach considera Stendhal, Balzac e Flaubert os fundadores do Realismo 

moderno, cujas principais características são o apego à realidade concreta, a fundamentação histórica 

da trama e a descrição densa e imparcial da realidade representada. O Realismo moderno foi o 

movimento que deu voz aos anônimos inserindo o cotidiano em um estatuto de arte, feito que antecede 

a história dos costumes da historiografia propriamente dita. O romance é o seu suporte por excelência. 

 Passemos a Roger Chartier. No capítulo cinco da obra "A Mão do Autor e A Mente do Editor" 

(Unesp, 2014), intitulado "A Mão do Autor", Chartier discute a inexistência de arquivos literários na 

Europa antes de 1750, ano em que o Arquivo de literatura alemã de Marbach foi aberto, com o intuito 

de "colecionar, catalogar e processar todo tipo de documentos relacionados com a moderna literatura 

germânica (de 1750 até o presente dia)". Para o historiador francês, não se pode falar em arquivos 

literários antes de 1750 porque a função autor -, termo que define a relação de um sujeito com uma 

obra enquanto agente de sua concepção e a recepção desta obra por um público, não era possível antes 

da segunda metade do século XVIII. Os responsáveis pela inexistência de um autor por trás das obras 

escritas que circulavam entre os alfabetizados eram os escribas, pela liberdade que possuíam em 

alterar os manuscritos a seu bel-prazer e a inexistência de um imaginário que vinculasse a mente de 

um homem a uma obra por ele produzida. A função autor propriamente dita só se tornará possível em 

meados do século XVIII, quando, "visando conceituar textos como propriedade individual, os livros 

precisa[rão] ser conceitualmente dissociados de qualquer corporificação material particular e 

localizados na mente - ou na mão - do autor" (CHARTIER, 2014, p. 142). 

 O termo função autor foi cunhado por Michel Foucault, numa palestra intitulada "O que é um 

autor?", proferida em 1968 no College de France. O autor de "Les Mots Et Les Choses"  define a 

função autor segundo quatro características diferentes: 1) a relação com objetos de apropriação; 2) 

sua origem historicamente recente; 3) ser resultado de uma operação complexa que culmina na 

formação de um ser racional ao qual chamamos "autor"; 4) tornar-se um princípio de unidade que 
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permite superar contradições e considerar autêntica e original uma obra e/ou um conjunto de obras, 

mas ser produto de fases de desenvolvimento e do envolvimento de várias mentes, além de tornar-se 

objeto de diferentes apropriações. "A noção de autor constitui o momento forte da individualização 

na história das ideias, dos conhecimentos, das literaturas, na história da filosofia também, e na das 

ciências" (p.33). 

 Para Foucault, 

 

 "a função autor está ligada ao sistema jurídico e institucional que encerra, 

determina, articula o universo dos discursos; não se exerce uniformemente e da 

mesma maneira sobre todos os discursos, em todas as épocas e em todas as formas 

de civilização; não se define pela atribuição espontânea de um discurso ao seu 

produtor, mas através de uma série de operações específicas e complexas; não 

reenvia pura e simplesmente para um indivíduo real, podendo dar lugar a vários 'eus' 

em, simultâneo, a várias posições-sujeitos que classes diferentes de indivíduos 

podem ocupar" (FOUCAULT. 1992, p. 56) 

 

 Chartier evoca Foucault para discutir uma provocação do filósofo francês sobre "a 

proliferação infinita da obra". Para Foucault (p. 38), atribuir à mão de um sujeito a criação de uma 

obra escrita é um ato que pode se estender a tudo que o autor produzir, inclusive bilhetes de lavanderia 

assinados. Levando esta premissa em consideração, o autor de "A História da Loucura" defende, 

portanto, que "os elementos pertinentes à definição da posição do autor" (CHARTIER, p. 146) são 

fruto de operações de seleção, difusão e recepção de formas específicas de discursos. Chartier inverte 

a proposição de Foucault ao investigar a inexistência de arquivos literários antes de 1750, propondo 

que a "rarefação" de manuscritos assinados impedia o surgimento de um prática que vinculasse um 

sujeito enquanto autor a uma obra por ele produzida. Para Chartier, 

 

"a consequência mais importante da existência de arquivos literários e da 

configuração conceitual que os tornou possíveis ou necessários desde meados do 

século XVIII é a relação estabelecida entre a obra do autor e a vida do escritor, entre 

Borges e 'eu'. Desde meados do século XVIII, composições literárias não são mais 

pensadas como baseadas em histórias que foram reutilizadas, lugares-comuns que 

foram compartilhados, ou colaborações requeridas por patronos ou empresários 

teatrais, e sim como criações originais que expressam os sentimentos mais íntimos, 

bem como experiências pessoais e decisivas" (idem, p. 149). 

 

 Em suma, a função autor é "característica do modo de existência, circulação e funcionamento 

de certos discursos dentro de uma sociedade" (FOUCAULT, p. 68). Tomando emprestada a expressão 

de Beckett, "que importa quem fala, disse alguém, que importa quem fala", o autor de “A Ordem do 

Discurso” considera que a função autor é orientada por "um princípio que não marca a escrita como 

resultado, mas a domina como prática" (p. 34). Com o advento da modernidade a escrita se libertou 

de sua função de expressão, tornando-se "um jogo ordenado de signos que se deve menos ao seu 

conteúdo significativo do que à prória natureza do significante" (p.35). 
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"Na escrita, não se trata da manifestação ou da exaltação do gesto de escrever, nem 

da fixação de um sujeito numa linguagem; é uma questão de abertura de um espaço 

onde o sujeito da escrita está sempre a desaparecer" (FOUCAULT, 1992, p. 35). 

 

 Foucault trata ainda do parentesco da escrita com a morte. Considera que a nossa cultura pôs 

em cheque o tema milenar da conjuração da morte na escrita, que se dava pelo viés heroico, em nome 

da perpetuação do guerreiro devido à sua morte honrada, ou pelo viés do adiamento da hora fatal 

graças a uma sucessão de narrativas diferentes contadas dia após dia, como em As Mil e Uma Noites. 

A modernidade agora vincula a escrita ao sacrifício, e torna imprescindível que um corpo inerte 

sempre acompanhe a obra e sua trama: o do autor. Em nosso tempo, "a marca do escritor não é mais 

do que a singularidade da sua ausência" (p. 37). 

 Por meio da exegese documental, Chartier demonstra que a noção autor não era possível antes 

de 1750 e, junto com ela, a noção de obra. Não interessa nem ao historiador francês nem a Foucault 

demarcar um grau zero ou uma origem, mas demonstrar que os conceitos de autor e obra são 

historicamente constituídos, orientados por critérios de institucionalidade, apropriação e 

individuação. A função autor é apenas "uma das especificações posssíveis da função sujeito", 

(FOUCAULT, p. 70), esta, por sua vez, "função variavél e complexa do discurso" (idem)". 

 Abel Barros Baptista, um crítico literário português, defende em sua obra "Três Emendas: 

Ensaios Machadianos de Propósito Cosmopolita" que o autor de Dom Casmurro concebia a literatura 

como um campo marcado pela hospitalidade incondicional, onde qualquer leitor, independente de sua 

nacionalidade, se sentiria à vontade para compreender a obra diante de seus olhos, desde que tal obra 

estivesse amparada por critérios cosmopolitas, não se limitando a projetos de construção de uma 

identidade nacional via texto literário, como o fez José de Alencar. Para Baptista, Machado supera 

seu mestre ao propor um projeto literário para cidadãos do mundo, amparado numa concepção 

universalista e, por isso mesmo, moderna de literatura. O indigenismo e a idealização presentes em 

Alencar são próprios de uma noção que envolve a construção de um Estado nacional, cuja base 

simbólica é formulada segundo caracteres que geram identificação entre seus pares. Como exemplo, 

tomamos a relação entre Peri e Ceci no romance O Guarani: o índio romântico de Alencar é servo 

apaixonado da casa de um importante aristocrata português, o pai de Ceci. A donzela, que segue os 

parâmetros da moça comportada dos romances românticos, é desprovida de defeitos e o maior bem 

tanto de sua família quanto do protagonista. A relação de Peri com Ceci e seus familiares é 

harmoniosa, como deveria ser a relação dos brasileiros com os indígenas em nome da constituição de 

uma identidade nacional genuinamente brasileira. 

 Ao defender a hipótese de que Machado de Assis preocupara-se com uma ideia de literatura 

que ofereça hospitalidade incondicional a qualquer cidadão do mundo, Baptista define um projeto 

literário e insere Machado entre os seus expoentes. Tal projeto literário é, segundo Baptista, 

 
"o princípio teórico e político que nos orienta a aproximação a qualquer texto com a 

ideia de que o que há de nobre e emancipador na noção de literatura é o que nos 

anima a pressupor que cada texto foi escrito na previsão do estrangeiro que uma dia 

o virá a ler e estará à altura de o ler precisamente na medida em que for capaz de 
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cinrcunscrever os limites da própria incompreensão sem perder de vista o privilégio 

de habitar a mesma casa" (BAPTISTA. 2014, p. 9). 

 

 Como estrangeiro que é, em relação a Machado, Baptista esclarece que a incompreensão de 

certos fatores presentes em um texto não deixará de existir, mas será resguardada pela hospitalidade 

que fará o estrangeiro sentir-se à vontade perante o texto de um autor de nacionalidade diferente. 

Segundo o crítico português, 

 

"o propósito cosmopolita consiste em reafirmar na noção moderna de literatura a 

concepção visionária daquela felix culpa como abertura dum espaço de hospitalidade 

incondicional. Não um espaço superior e restrito, para onde alguns poucos 

afortunados são cooptados, pela Unesco ou pelo sucesso comercial, formando 

alguma espécie de cânone supranacional ou literatura internacional; não um espaço 

homogêneo, universal, sem fronteiras nem conflitos, onde o espírito vagueia livre; 

(...) mas o espaço que se abstém de limitar e impor condições à entrada e estada do 

estrangeiro, aquele que não pode deixar de ser reconhecido e não pode deixar de se 

reconhecer como estrangeiro, e designadamente dele espera a responsabilidade de 

circunscrever ele próprio a sua incompreensão e a sua ignorância" (idem, p. 8). 

 

 Por fim, cabe ressaltar que Baptista é crítico de uma concepção de literatura que diferencia o 

local do universal e crê em um "processo contínuo e irreversível" de aperfeiçoamento que harmonize 

literatura e nação, modernidade artística e modernidade social. Para o autor, "é na incompetência 

reconhecida mas circunscrita do estrangeiro que a literatura finalmente se cumpre enquanto literatura" 

(p.15). Machado possuía um propósito cosmopolita porque suas obras oferecem hospitalidade 

incondicional a qualquer estrangeiro, estando desvinculada de qualquer projeto de nação ou critérios 

que estabeleçam uma diferenciação extrema e desigual entre o local e o universal e uma leitura nativa 

daquela feita por um estrangeiro. 

 Erich Auerbach, Roger Chartier e Abel Barros Baptista: três estudiosos da literatura, cujas 

análises corroboram a tese segundo a qual uma narrativa literária está impregnada de um projeto e de 

referências da realidade concreta, sendo historicamente constituída e condicionada pela existência 

temporal, como Paul Ricoeur assegura. A aproximação com o discurso historiográfico e a utilização 

de documentos literários como fontes não só é possível como também necessária, porque devido à 

crise dos paradigmas, todo discurso passa pelo crivo da autenticidade e da cientificidade. A 

configuração de sentido dada por uma obra não se restringe apenas à prática de imitação da realidade, 

como a mimese definida por Aristóteles: as configurações simbólicas são fruto de um processo 

dinâmico que leva em consideração, autor, obra e leitor, sendo que o autor pode ser ou não 

imprescindível para a sustentação lógica de um texto, ora deixando rastros de sua passagem pela obra 

concebida, ora enfatizando sua ausência, entregue ao sacrifício de ser um moribundo por trás de uma 

obra. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DO SUCESSO DOS 

ANNALES D’HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (1929-1938) 

 
 

Fernando Sousa Teixeira130 
 

RESUMO: O presente texto busca um debruçar reflexivo sobre o sucesso atribuído a revista dos 

Annales d’Histoire Économique et Sociale fundada por Lucien Febvre e Marc Bloch em 1929.  As 

noções de revolução, ruptura, sucesso e algum imediatismo na medida em que abrem mão dos 

esforços, dificuldades e ameaças pelas quais passaram os Annales comprometem nosso entendimento 

sobre o surgimento e manutenção da revista.  

 

Palavras-chave: Revista dos Annales (1929-1938); Descontinuidade; Sucesso.  

 

 

 O que nos faz acreditar que os Annales d’Histoire Économique et Sociales foram um sucesso 

imediato? Antes de tudo a revista é associada aos seus fundadores Marc Bloch e Lucien Febvre, dois 

ícones consagrados da historiografia. Além disso, também se encontra concatenada ao movimento ou 

Escola dos Annales composto por uma plêiade de historiadores (Fernando Braudel, Ernest Labrousse, 

Emmanuel Le Roy Ladurie, Marc Ferro, Georges Duby, Jacques Le Goff e outros). Atualmente, a 

revista Annales. Histoire, Sciences Sociales que ilustra sua “prestigiosa herança”, muito 

provavelmente, é a revista francesa de história mais conhecida no mundo. Enfim, a revista fundada 

em 1929 na cidade de Estrasburgo imiscui-se ao “sucesso”; pois tanto os pais fundadores, o 

movimento, quanto os seus herdeiros e periódicos posteriores são conhecidos pelo relevante espaço 

que ocupam no campo da produção do conhecimento histórico. 

 Após sessenta anos de fundação da revista Peter Burke (2010) chegou a considerar “a nova 

história” como fruto, em grande parte, da revista dos Annales ao longo do tempo. Conforme o 

historiador inglês a revista surgiu com o propósito de uma “nova história”. Apesar dos diferentes 

perfis dos seus colaboradores o periódico parece construir sua “identidade” contrapondo-se, 

sobretudo, aos predecessores. 

 

As ideias diretrizes da revista que criou e excitou entusiasmo em muitos leitores, na 

França e no exterior, podem ser sumariadas brevemente. Em primeiro lugar, a 

substituição da tradicional narrativa de acontecimentos por uma história-problema. 

Em segundo lugar, a história de todas as atividades humanas e não apenas história 

política. Em terceiro lugar, visando completar os dois primeiros objetivos, a 

colaboração com outras disciplinas, tais como a geografia, a sociologia, a psicologia, 
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a economia, a linguística, a antropologia social, e tantas outras (BURKE, 2010, p. 

12). 
 

 O movimento dos Annales teria ocorrido em três fases: guerra de guerrilhas (1920-1945), 

tomada do establishment histórico (1945-1968) e fragmentação (a partir de 1968). Os Annales 

d’Histoire Économique et Sociale se inserem na primeira fase caracterizada por ser “um grupo 

pequeno, radical e subversivo, conduzindo uma guerra de guerrilhas contra a história tradicional, a 

história política e a história dos eventos” (Idem, p. 13) culminando com a tomada do poder após a 

Segunda Guerra, digamos assim. Os seus herdeiros consolidariam a conquista. O movimento se 

encontra intrinsecamente atrelado às revistas na perspectiva de Burke (por vezes até se confundem). 

Entretanto, como ele mesmo confessa concentrou-se sobre outra documentação. Dizia: “Pode parecer 

paradoxal discutir um movimento que foi mantido coeso por uma revista, utilizando livros e não 

artigos. Foram, porém, as monografia que produziram a longo prazo o maior impacto, quer sobre o 

público profissional, quer sobre o público em geral” (Idem, p. 15). Obras como “Os reis taumaturgos”, 

“A sociedade Feudal”, “O problema da incredulidade no século XVI: a religião de Rabelais” 

enaltecem, respectivamente, a relação com os vizinhos, seja em uma discussão concernente à 

psicologia da crença recorrente em outras disciplinas (e não à história no período), seja sobre a 

consciência coletiva, as representações coletivas ou a análise linguística. Como veremos, 

posteriormente, embora Burke quase não faça distinção entre revista e movimento, esse “impacto 

sobre o leitor” compromete o entendimento acerca do surgimento dos Annales d’Histoire 

Économique et Sociale. 

 Algumas considerações concernentes aos ataques de Lucien Febvre aos seus adversários, 

apreciadas pelo historiador inglês, merecem um pouco mais de nossa atenção.  

 

Pouco a pouco os Annales converteram-se no centro de uma escola histórica. Foi 

entre 1930 e 1940 que Febvre escreveu a maioria de seus ataques aos especialistas 

canhestros e empiricistas, além de seus manifestos e programas em defesa de um 

“novo tipo de história” associado aos Annales – postulando por pesquisa 

interdisciplinar, por uma história voltada para problemas, por uma história da 

sensibilidade etc. (Idem, p. 42). 
 

 Curiosamente, os ataques mais duros de Lucien Febvre se deram menos nos Annales 

d’Histoire Économique et Sociales do que em outros espaços como a Revue de Synthèse e nos 

próximos títulos da revista (Annales d’Histoire Sociale, Annales. Économies, Sociétés, 

Civilisations...). A saber, o exemplo máximo do “Antigo Regime” da historiografia, o Sr. Charles 

Seignobos já era ridicularizado noutras oportunidades enquanto no próprio terreno dos pais 

fundadores quase não aparece. Além do mais, quando isso ocorre o tom do discurso não é o mesmo. 
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Há outro caso no qual o arquivista Henri Jassemin a guisa de um “intruso” se queixa nas últimas 

páginas dos Annales a respeito das críticas de Febvre. Para aquele que sequer fora convidado os 

diretores reservaram o lugar mais periférico. Segundo Jassemin, o historiador atacava antes à École 

des Chartes do que sua pessoa. Apesar de rejeitada a “denúncia” no âmbito da revista, isso parece ter 

causado algum mal-estar dentro dos bastidores, transparecendo certa resistência às tendências mais 

exaltadas. O próprio Bloch demonstrava uma postura moderada e bem menos propensa à via 

“polêmica”. 

 

Febvre creia que a École des Chartes era el semillero de la derecha francesa. Había 

escogido bien a su víctima, había puesto en duda su competencia como historiador 

y había afirmado que su obra no servía para nada en 1934. Aunque los directores 

no aceptaron la queja de Jassemin, de que habían atacado deslealmente a una 

venerable institución y a su cuerpo de archiveros (de cuya colaboración y apoyo 

dependía Annales), provocaron un resentimiento latente hacia la revista por su tono 

imperioso y partidario (FINK, 2004, p. 158). 
 

 A negação da “história política” (inclusive mediante a “ausência”, o “emudecimento”, a “voz 

que não se escuta” na revista) e a grande estima atribuída às ciências vizinhas, o diálogo com outros 

pesquisadores, talvez, tenham sido a principal arma da revista dos Annales em um primeiro momento, 

caso possamos pensar nesses termos. Trocando em miúdos, o periódico empenhava-se na manutenção 

de seu perfil sem abrir mão de uma mídia, um solo firme para difusão de ideias. Aliás, de acordo com 

Carole Fink a pretensão não era, exatamente, tão ambiciosa a ponto de lançar um assalto contra o 

poder estabelecido. A fundação da revista não seria data vênia a “queda da Bastilha”, tampouco um 

silente projeto de poder, e sim algo capaz de aquiescer às ambições profissionais.  

 

En gran medida la revista representó una estrategia conjunta que no pretendía 

establecer una “hegemonía” o “preeminencia”, sino una franca presentación de 

sus credenciales profesionales que prepara el regreso de los dos valiosos 

historiadores al lugar que aspiraban llegar (FINK, 2004,  p. 136). 

 

 Decerto, a pertinência de novos questionários (distintos dos então estabelecidos) com intuito 

de melhor investigar a economia, o social, a ampliação dos objetos podem ser vistos como uma forma 

de oposição. Contudo, os ataques agressivos, inclusive deformando a imagem dos adversários com 

rótulos pejorativos emanam a partir do momento em que a revista dos Annales d’Histoire Économique 

et Sociale, rompendo com a casa de edição Armand Colin, cede lugar aos Annales d’Histoire Sociale. 

Talvez isso, somado aos conflitos com Bloch e depois seu afastamento por força de circunstâncias 

desfavoráveis tenham deixado o caminho livre para o afã e o ímpeto de Febvre. Desse capital “bélico” 

Braudel viria se servir para os ataques contra os representantes da “história tradicional”. Por 

amostragem, durante aula inaugural no Collège de France (1950) o historiador dizia sobre a revista:  
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É evidente que foi um momento decisivo para a história francesa, a fundação, em 

1929, em Estrasburgo, dos Annales d’histoire économique et sociale, por Lucien 

Febvre e Marc Bloch. Permitir-me-ão falar deles com admiração e reconhecimento, 

pois que se trata de uma obra rica de mais de vinte anos de esforços e de êxito, onde 

não sou mais que um operário da segunda hora. [...] Repetiríamos hoje de bom grado 

essas palavras [referindo-se ao editorial de 1929] que ainda não convenceram todos 

os historiadores individualmente, mas que, no entanto, queira-se ou não, marcaram 

toda a geração. Queira-se ou não, porque os Annales foram acolhidos, como tudo o 

que é forte, por vigorosos entusiasmos e hostilidades obstinadas, mas tiveram, e têm 

sempre em seu favor a lógica de nossa profissão, a evidência dos fatos e o 

incomparável privilégio de estar à ponta da pesquisa, mesmo se essa pesquisa é 

aventurosa... (BRAUDEL, 2014, p. 33). 

 

 Os Annales por terem mantido distância da história política, dos grandes nomes em prol de 

uma história total, governada por problemas e não automática, ampliando o campo documental 

propondo novos objetos se opunham aos ditos “positivistas” (LE GOFF, 1988). A dicotomia nos traz 

a mente quase uma “idade das trevas” no palco da historiografia. Sem pais, nem bagagem, algo de 

novo surgiria desprendido da “passividade” do historiador “positivista” em relação às fontes, tão bem 

traduzida nas seguintes máximas: “não há história sem documentos” (MARROU, 1975, pp. 45-59) e 

a fórmula rankeana, “contar os fatos como realmente se passaram”. Decerto, a criação e vigência de 

rótulos pejorativos contribuem para ampliar o galardão daqueles que superaram tamanhas 

“ingenuidades”. Quiçá, o maior dos enganos diga respeito ao historiador “positivista”. Gabriel 

Monod, Charles-Victor Langlois, Charles Seignobos, Ernest Labrousse sequer utilizaram esse termo, 

nem nunca se declararam como tal (CARBONEL, 1978). A propósito da “historiografia positivista” 

disse Sérgio da Mata: 

 

[Trata-se de] um mito tão mais resistente na medida em que se baseia numa 

caracterização heteróclita, cujo sentido último é o de construir o avesso de outro mito 

e, assim, legitimá-lo: o da “revolução” dos Annales. Positivista seria aquela 

historiografia empiricista, centrada apenas no âmbito do político e do Estado 

nacional, no uso de documentos oficiais, cultora dos grandes homens, inteiramente 

alheia à reflexão teórica e às “ideias”. Quando se atribuiu ao famoso manual de 

Langlois e Seignobos a condição de summa dessa historiografia positivista, o alvo é 

bem claro. São aqueles a quem Febvre chamou os “derrotados de 1870”. Ou seja, o 

grupo da Revue Historique, e, por extensão, a historiografia acadêmica alemã, 

historicista, que lhe servia de modelo (MATA, 2015, p. 188).  
 

 Além da filosofia da história aos moldes hegelianos, tais historiadores combatiam o 

positivismo de Auguste Comte. Mas, isso não basta! O “deslize semântico abusivo”, como dissera 

Jacques Revel (2009, p. 31), serviu para estigmatizar o adversário. Amiúde, associados a 

“objetividade cega”, a “anulação do historiador”, ao “nacionalismo” converteram-se no contra-

exemplo do “bom historiador”. Em alguns casos até a legitimidade do historiador enquanto tal fora 

posto em xeque. Malgrado todos os desafios de seu métier e os esforços para superá-los, o mérito 
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deve passar pela aceitação de uma história-problema sob a óptica de Lucien Febvre (1939, p. 295). 

Assim, o analista chegou mesmo a rebaixar o trabalho de Charles Seignobos [Je ne puis dire qu’une 

chose, c’est que, pour moi, c’est la négation même de l’histoire. De ce que j’appelle l’histoire].  

 Apesar de listar os antepassados da nova história, a fundação da revista é considerada por 

alguns como o “ato que fez nascer a nova história”. De certa forma, para Jacques Le Goff as 

contestações de Voltaire sobre a história dos reis e das cortes, a história que leva em conta o 

econômico, o artístico e o antropológico em Chateaubriand, a “civilização” enquanto objeto da 

história para Guizot, a história profunda e total de Michelet, bem como os ataques destinados aos 

“ídolos da tribo” dos historiadores (cronológico, individual e político) por parte do sociólogo François 

Simiand “concorrem” para um projeto que visa tirar a história de seu confinamento, impedindo que 

os muros vizinhos lhe tapem os olhos. 

 

As idéias da revista inspiraram a fundação, em 1947, por Lucien Febvre (morto em 

1956) (Marc Bloch, resistente, tinha sido fuzilado pelos alemães em 1944) de uma 

instituição de investigação e de ensino de investigação em ciências humanas e 

sociais, a sexta seção (das ciências econômicas e sociais) da École Pratique des 

Hautes Études, prevista por Victor Duruy no momento da fundação da escola, em 

1868, mas que não tinha podido concretizar-se. Em 1975, transformado na École des 

Hautes Études en Sciences Sociales, este estabelecimento, em que a história tinha 

um lugar importante, ao lado da geografia, economia, sociologia, antropologia, 

psicologia, linguística e semiologia, assegurou a difusão, na França e no estrangeiro, 

das idéias que tinham estado na origem dos "Annales" (LE GOFF, 1990, pp. 129-

130). 
 
 

 As críticas ao fato histórico, à história événementielle e política, as relações com as demais 

ciências, a substituição da históriaconto pela história-problema, as denúncias dirigidas aos “ídolos” 

(SIMIAND, 1960), percebidas por Jacques Le Goff, endossam a conhecida oposição (“nova história” 

versus “positivismo”). Do mesmo modo o medievalista consagra a história-problema como fator 

decisivo (Idem, p. 47), “só me parece condenada a monografia fechada em si mesma, sem horizontes, 

que foi a filha dileta do positivismo e não está completamente morta”. Ao mesmo tempo, tal 

“dualismo” parece dividir o mercado editorial francês. As revistas reúnem e vinculam, conforme 

Bourdé e Martin, grupos de historiadores a determinadas escolas. A Revue Historique e os Annales 

seriam recantos, respectivamente, para metódicos e analistas. 

 

A escola histórica, a que chamamos “metódica” ou, mais frequentemente, mais 

abusivamente, “positivista”, aparece, manifesta-se, prolonga-se durante o período da 

Terceira República em França. Os seus princípios fundamentais estão expostos em 

dois textos-programas: o manifesto, escrito por G. Monod, para lançar A Revista 

Histórica em 1876: e o guia, redigido em intenção dos estudantes por Ch.-V. 

Langlois e Ch. Seignobos em 1898. […] Em 1876, a fundação de A Revista 

Histórica, por G. Monod e G. Fagniez, marca a constituição de uma escola histórica 
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desejosa de acolher todos os trabalhadores sérios no âmbito de um certo ecletismo 

ideológico. [Por seu turno,] Erguendo-se contra a dominação da “escola positivista”, 

uma nova tendência da historiografia francesa exprime-se bastante discretamente em 

A Revista de Síntese durante os anos 1920, mais francamente na revista Les Annales 

durante os anos 1930. [...] Depois da Segunda Guerra Mundial, a “nova história” 

impõe-se apoiando-se numa revista – Les Annales ESC – cuja notoriedade aumenta, 

num instituto de investigação e ensino – a 6ª secção da Escola Prática dos Altos 

Estudos – e numa rede de relações na edição e na imprensa (BOURDÉ; MARTIN, 

1983, p. 97; p. 119). 
 

  

 Os diretores dos Annales reconheciam a existência de outras revistas, seus exemplos, mas 

reivindicavam um espírito próprio e um lugar ao sol conforme editorial de 1929. Vale ressaltar que a 

estrutura da revista dos Annales não era uma novidade (artigos de fundo, análise de fontes, espaço 

para publicações recentes, resenhas sobre temas específicos...), nem o espaço para o diálogo entre 

pesquisadores de diferentes disciplinas, assim como as abordagens sobre o social e o econômico, 

existentes noutros países da Europa. A rigor, o constante trânsito dos colaboradores entre as distintas 

revistas complica o “encaixe”. Os nomes mais regulares dos Annales também marcavam sólida 

presença na Revue Historique. Os elogios póstumos cabiam tanto ao Sr. Charles Seignobos quanto a 

Marc Bloch (“supostamente rebelde”) nas páginas de revista fundada por Monod. A propósito tais 

considerações partiram, respectivamente, de Ch.- Edmond Perrin (1944) e André Siegfried (1942, pp. 

193-2003). Inclusive, esse último fora membro do comitê de redação dos Annales ao lado de Albert 

Demangeon, Henri Hauser, Georges Espinas, Henri Pirenne e outros. Sem nos esquecermos ainda 

que Marc Bloch colaborava com a Revue Historique e Lucien Febvre era membro da Revue d’Histoire 

Moderne et Contemporaine. Ou seja, revistas que mantinham firmes relações com a história 

“sorbonnarde”, à época sob domínio dos metódicos (BURGUIÈRE, 1979, p. 1349).  

 Tomando de empréstimo as palavras de André Burguière (Idem, p. 1347) “as celebrações não 

são sempre as melhores conselheiras da pesquisa histórica”. Pensar em um percurso fadado ao 

sucesso, inevitável, compromete o entendimento das angústias, dificuldades, resistências e incertezas 

que fizeram parte da revista. Ao lançar mão das correspondências dos pais fundadores, o historiador 

Bertrand Müller (1995) nos fornece uma imagem distinta sobre o avanço dos Annales. Diga-se de 

passagem, certas dificuldades até podem ser encontradas nas páginas da revista, mas as negociações 

com os editores nem sempre frutuosas, as interferências de Max Leclerc, os pedidos de Marc Bloch 

e razões pelas quais pedia o fechamento da revista escapam. Dessa documentação Peter Burke não 

tomou conta quando escrevera sobre a “revolução francesa da historiografia”. 

 Os avanços do projeto se dariam de modo contínuo e exigiria obstinação conforme as palavras 

do próprio Marc Bloch.  
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Dans ce que nous avons entrepris, il y a au fond, une espèce de petite révolution 

intellectuelle ; il est difficile d'y plier les autres, et de nous y plier nous-mêmes. Et 

une revue, comme la nôtre, est forcément une création continue. Une partie de la 

première année se sera passée à découvrir des dangers et à mesurer nos lacunes ce 

n'est pas temps perdu  (MÜLLER, 1995, p. 124).  
 

 Conforme Bertrand Müller a passagem acima se deu em um contexto bastante particular, 

momento no qual os fundadores faziam o primeiro balanço da revista e apuravam um resultado 

“modesto” (sem atingir o número de assinaturas previstas, também os colaboradores estrangeiros não 

respondiam…). As incertezas vieram, o sucesso imediato não. Contudo, sem abaixar a cabeça Bloch 

não cedia ao desânimo. Dando mostras de encorajamento e confiança o medievalista dizia:  

 

Ne nous étonnons pas de ne pas avoir réussi du premier coup. Nous sommes 

naturellement prisonniers de nos habitudes et de notre milieu. Faire une Revue 

Historique améliorée ne nous aurait donné, ni à l'un ni à l'autre, beaucoup de mal 

(Idem). 
 

 Diante disso, ou seja, a constatação dos hábitos, do meio que impedia o desempenho da revista 

e a tentativa de encorajamento de Bloch, Müller coloca em causa “a complexidade de uma ruptura 

inaugural”.  Para ele o fragmento nos faz lembrar que os momentos fundadores não são nem tão 

evidentes nem tão necessários como acreditamos habitualmente. De certa forma, o próprio 

surgimento da revista partira de um “fracasso”. O plano de criação de uma revista internacional 

destinada à história econômica e cuja direção caberia ao renomado historiador belga Henri Pirenne 

precisou ser modificado (para algo, sobretudo, nacional, dedicado a história econômica e social) e a 

interferência de Albert Demangeon, diretor dos Annales de Géographie, também contou ponto a 

favor. Conforme Carole Fink, mesmo Febvre mostrava-se vacilante. 

 

La direción de Annales siguió siendo colegiada. Cuando los primeros reveses 

forzaron a los editores a reducir su ambicioso programa, Febvre comenzó a vacilar. 

Pero Bloch, que seguía confiando en su colaboración mutua y en su misión, le 

persuadió de que no abandonara. Para sobrevivir y prosperar, insistía Bloch, tenía 

que destacar la singularidad de la revista. No se trataba de producir un “versión 

mejorada de la Revue Historique”, cuyos directores sorbonnards podrían escoger 

entre los mejores artículos científicos, ofrecer favores a redactores seleccionados, 

convirtiéndose así en la abanderada incontestada de la profesión. Annales era una 

nueva iniciativa provincial y modesta, cuyos directores tenía que “llamar a muchas 

puertas” para extender su influencia y prestigio (FINK, 2004 p. 144). 

 

 Cabe enfatizar que a revista não havia sido um sucesso de vendas, muito abaixo da sua 

concorrente, a supracitada Revue Historique.  “Soutenir une revue comme les Annales dont la 

diffusion ne dépasse pas 350 exemplaires représente une charge lourde. Sa rivale, la Revue 

Historique se maintient à un chiffre bien supérieur, 1 500 exemplaires” (VALÉRIE, p.1990, p. 26). 
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As rupturas com Armand Colin em 1937, que havia mantido o vínculo mesmo durante a grave crise 

econômica de 1929, causou mudanças no título da revista, nas publicações e etc. Para Müller (1995, 

p. 126), isso nos mostra o quanto, embora se revelasse atraente, um projeto intelectual ainda precisa 

responder às exigências editoriais e as ambições comerciais. 

 Os obstáculos tornar-se-iam ainda maiores com as sucessivas ausências de Bloch (definitiva 

em 1944), a dispersão de outros colaboradores, os problemas de distribuição e a censura do governo 

colaboracionista de Vichy durante a Segunda Guerra. A produção cai progressivamente, ao passo que 

o preço sobe. Em editorial (1939) que marca a transição dos Annales d’Histoire Économique et 

Sociale para Annales d’Histoire Sociale os diretores não poupavam palavras para traduzir suas 

dificuldades. Chegaram mesmo a lançar um pedido de ajuda [Aidez-nous!]. 

 

A tous nos abonnés, à tous nos lecteurs, nous demandons leur sympathie pour la 

nouvelle incarnation des Annales. Une sympathie agissante s’il se peut. Faut-il leur 

apprendre combien lourde est la tâche que nous entreprenons sans hésiter, malgré 

tant d’autres labeurs qui pèsent sur nos épaules ? [...] D’avance nous les 

remercions, mais nous leur disons aussi : les prudences, les restrictions qu’un juste 

souci de sauvegarder l’avenir nous imposent momentanément – il dépend de tous 

qu’elles prennent fin d’ici quelques mois ; il dépend de tous que le minimum de pages 

garanti aux abonnés soit, dès cette première année, dépassé. Totalement 

désintéressés et l’ayant toujours été, les Directeurs des Annales ont le droit 

d’adresser cet appel à tous. Qu’il soit entendu – et tout ce dont nous pouvons 

disposer de ressources sera aussitôt employé à faire des Annale plus amples, mieux 

informées et plus agissantes. Aidez-nous ! (BLOCH ; FEBVRE, 1939, p. 6) 
 

 A propósito do cinquentenário da revista, Jacques Revel (1979, p. 1360) comentava que os 

“Annales nunca foram tão citados, utilizados, imitados”, sendo consagrados colóquios de estudos e 

reivindicada sua herança. Segundo o historiador, haveria nos estudos de então sobre os Annales dois 

mitos. Um diz que desde os primeiros anos temos uma revista agressiva, irritante, dando lições e 

disposta a perturbar as regras e costumes da comunidade historiadora. Outro traz o sucesso intelectual 

e institucional, consagrando o gesto dos pais fundadores e a continuidade de uma tradição.  

 Para além da “ruptura fundadora de 1929” Revel ressalta que os Annales possuem uma 

história. Assim, notou nos editoriais e retratos, a lembrança incessante da existência de um projeto de 

continuidade, sendo este levado adiante por uma comunidade científica. O editorial de 1969 (ocasião 

dos quarenta anos) escrito por Braudel é um exemplo disso (Idem, pp. 1361-1362). A saber, as 

utilizações do pronome pessoal (“nós”) e do coletivo impessoal (“os Annales”) cooperam para uma 

imagem de unidade e mascaram verdadeiros desacordos. De modo semelhante podemos perceber, 

desde os primeiros números, o quanto a própria revista construíra uma noção de unidade em torno do 

social e econômico; acrescentemos ainda a esse material as inúmeras resenhas autorreferenciais.  
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 A propósito do sucesso, mesmo Lucien Febvre o relativizou. Após vinte anos, perguntou-se: 

“nós temos sucesso?” Ao que respondera “sim e não” [Avons-nous réussi? Oui et non]. De um lado, 

sob o solo francês não se contesta a fecundidade dos estudos de história econômica, social e cultural; 

razão de tantos esforços por parte da revista, a quantidade de trabalhos, a atenção e interesse dos 

jovens nesse sentido. Enfim, a área de influência crescera e quanto a isso não lhe restavam dúvidas. 

De outro, o ensino histórico não se modificou, mantendo-se preso ao arcaico, estranho às grandes 

preocupações, subordinado aos programas oficiais, sem exigir quaisquer esforços de renovação 

daqueles que se candidatavam ao magistério. 

 

Non, puisque rien n'a été modifié dans les programmes de notre enseignement 

historique de ce qui les rend si archaïques encore, si étrangers aux grandes 

préoccupations de notre l'agrégation — qui commande, en France, les neuf dixièmes 

des routes qu'empruntent les pèlerins de l'Histoire — reste nécessairement 

subordonnée aux exigences des programmes et ne demande pas aux candidats un 

effort de rénovation que les organismes officiels ne font point eux-mêmes. Non, 

puisque la France des ministères et des bureaux attend que du dehors, une forte, une 

irrésistible poussée d'organismes internationaux (et s'il n'y avait que des organismes 

! mais il faut parler de sentiments) l'oblige à réaliser des transformations que, depuis 

vingt ans, поus réclamons ici et dont notre pays pourrait prendre l'initiative, sans 

risque, vraiment, de faire des faux-pas : il y a si longtemps que la voie est frayée 

(FEBVRE, 1949, pp. 1-2). 
 

 Os escritos de certos historiadores pertencentes ao movimento dos Annales ou simpatizantes, 

as celebrações, a oposição em face dos “positivistas”, a unidade reproduzida em editoriais e resenhas 

da revista contribuem para uma imagem de continuidade e êxito, como se a revista fosse uma espécie 

de impetuoso rio, caso possamos falar nesses termos, sempre o mesmo desde a nascente até a 

desembocadura, ao invés de ressaltar sua “criação continua” – expressão utilizada em carta por Marc 

Bloch (MÜLLER, 1995, p. 129). O poeta Manuel de Barros (2010, p. 374) dizia que: “A maior 

riqueza do homem é a sua incompletude/ Nesse ponto sou abastado/ Palavras que me aceitam como 

sou – eu não aceito”. Decerto, as irremediáveis angústias não pouparam os Annales. Precisamos 

conhecê-las, investigá-las. O projeto capitaneado por Febvre e Bloch não nascera “acabado”, 

tampouco se estabeleceu de imediato como vimos acima nas palavras de seu co-fundador, o ensino 

de história permanecia alheio ao percurso então traçado pelos Annales. Nesse sentido, o implacável 

sucesso da revista (como outras crenças) encontra-se naquilo que o historiador Sérgio da Mata (2015, 

p. 188) chamou de mito historiográfico131. 

                                                           
131 O historiador Sérgio da Mata define mito historiográfico como “uma crença, ou articulação de várias crenças, 

coletivamente construída(s) e partir de então associada(s) à obra e à trajetória de um historiador ou grupo de historiadores. 

Tais crenças reintroduzem no campo do pensamento histórico algo que ele, desde seus primórdios, ao menos no Ocidente, 

pretendeu negar: a fábula, a lenda. É típico do mito historiográfico, como do mito em geral, manter-se incólume ante e 

qualquer contraposição com os “fatos”. Sua força não advém do real, mas do desejo de tornar algo real. Pois o historiador, 
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RELAÇÕES DE PODER A PARTIR DO DISCURSO BÍBLICO - 

UM ESTUDO DE CASO SOBRE O TRABALHO DE EGÍDIO 

ROMANO 

 

Flávio Justino Rosa132 
 

RESUMO: No presente artigo temos como objetivo refletir as relações de poder entre as esferas 

eclesiástica e secular a partir do discurso elaborado sobre as interpretações do texto bíblico. Com este 

intuito pretendemos fazer uma pequena analise do trabalho de Egídio Romano, importante filosofo e 

teólogo cristão, que refletiu amplamente sobre o poder da Igreja frente ao poder temporal. Em especial 

como o mesmo tratou a questão dos dois gládios, confrontando suas interpretações com os discursos 

dos escritores bíblicos, os primeiros teólogos apresentados nos textos bíblicos em suas línguas 

originais a fim de percebermos como este grande nome da Igreja utiliza suas interpretações destes 

textos a favor das necessidades (dogmáticas, ideológicas e sobretudo políticas) apresentadas por sua 

época.  

 

Palavras-Chave: Bíblia, Relações de poder, Egídio Romano. 

 

 

 A Bíblia é sem duvida um livro muito singular. Trata-se de uma obra constituída por um 

numero comumente aceito de 66 livros133, escritos por pelo menos 40 autores diferentes num período 

de aproximadamente 1600 anos, sem com isto perde a coesão e a coerência. É um dos textos mais 

antigo da humanidade, presente em praticamente todo o mundo, sendo exaustivamente estudo. Em 

frente a estes fatos não é estranho que a grande maiorias das heresias tenham tido inicio mediante a 

interpretação de suas palavras, sendo por elas mesmas legitimadas. Interpretações estas feitas por 

homens que dedicaram suas vidas a ao estudo deste complicado texto. Interpretações que são 

aplicadas em todos os campos do pensamento humano, interferindo na moral, na politica, no 

imaginário e nas interações sociais.  

 O presente trabalho tem como objetivo refletir como os pensadores da religião se utilizam 

destes textos a fim de produzirem suas reflexões tanto nas questões de cunho material quanto 

espiritual. 

 Usaremos como exemplo o trabalho de Egídio Romano em sua obra “Sobre o poder 

eclesiástico” por se tratar de uma discursão ideológica de cunho politico que tem como objetivo 

                                                           
132 Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás. Bolsista CAPES. 

Desenvolve pesquisa na linha “História, Memória e Imaginários Sociais” sob a orientação da Professora Dra. Armênia Maria de Souza. 
133 O numero dos livros aceitos no cânone bíblico é variável, sendo aceito 39 livros do chamado Antigo testamento para os cristãos 

protestantes e os Judeus, 46 para os cristãos católicos e 51 para igreja cristã ortodoxa. Há também divergências que variam de acorde 

acordo com as seitas, como exemplo citamos os mórmons que aceitam a Bíblia católica somando a ela um novo conjunto de textos 

chamados o livro dos mórmons. 
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legitimar o poder eclesiástico exercido pela pessoa institucional134 do Papa. Seus discursos não tem 

nada de teológico e não propõe uma discursão dos textos bíblicos, mas mesmo assim este texto é 

usado para legitimar sua argumentação. Quanto a pessoa de Egídio romano citamos o trabalho 

“Contribuição do pensamento de Egídio Romano na formação das monarquias absolutas europeias” 

de Sandra Regina Franchi e Terezinha Oliveira que apresenta um sucinta apresentação deste 

pensador:  

 

Como o próprio nome diz, Egídio Romano nasceu em Roma por volta de 1247. 

Ainda jovem ingressou-se, em 1260, na ordem dos Eremitas de Santo Agostinho. 

Em Paris, entre 1269-1272, certamente foi aluno de Tomás de Aquino, recebendo 

deste influência na sua forma de pensar. Presenciando a condenação de 12774, se 

lança na defesa de Tomás de Aquino e contra-ataca publicando o Liber contra gradus 

et pluralitatem formarum, destacando que a teoria da pluralidade das formas de 

Tempier era ilegítima e contrária a fé. Diante da recusa de retratação, Egídio é 

excluído da Universidade. Deixa Paris, então, retornando somente em 1285 para 

receber a licença em Teologia. De 1285 a 1291 ocupa a cátedra da Ordem dos 

Agostinhos. Em 1287 sua doutrina se eleva a categoria oficial da sua Ordem. É eleito, 

em 1292, ministro-geral dos Agostinianos e em 1295 é nomeado arcebispo de 

Bourges135. (RUBIM; OLIVEIRA, 2009,.p.5) 

 

 Este homem que antes de tudo é um sacerdotes que deveriam ter a Bíblia como ponto focal 

de seus estudos e suas ações, teceu um argumentos segundo as suas necessidades, mediante os 

interesses dos ilustres dos seus tempos, a fim suprir uma falta em seu tempo conforme veremos a 

seguir. 

 

Analise das fontes 

 

 Quando nos voltamos para o estudo dos textos bíblicos sejam eles centrados no contexto 

teológico, filosófico, ideológico ou político é comum encontrarmos a utilização de versículos 

isolados, pinçados sem a preocupação com seu contexto, a fim de justifica, legitimar ou mesmo ilustra 

um ponto que esteja sendo trabalhado. Esta pratica é tão comum que consta inclusive nos próprios 

relatos do Novo Testamento como podemos ver no texto de Lucas capitulo 4 referente a “tentação de 

Cristo”136 ou na narrativa presente no Atos dos Apóstolos quanto a “pregação de Pedro”137. Podemos 

encontra-la no trabalho de Eusébio de Cesareia, Santo Agostinho Egídio Romano e muitos outros. 

                                                           
134 A discursão de Egídio gira em torno do personagem do Papa, sendo a pessoa que o interpreta de pouca importância nesta discursão 

que tem como objetivo delimitar a atuação e poder eclesiástico deste personagem. 
135 RUBIM, SANDRA REGINA FRANCHI; OLIVEIRA, TEREZINHA. Contribuição do pensamento de Egídio Romano na 

formação das monarquias absolutas europeias. In: VIII Jornadas de estudos antigos e medievais, o conhecimento do homem e da 

natureza dos clássicos.  
136 Lucas capitulo 4 versículo 4, se remetendo a passagem de Deuteronômio capitulo 8 versículo 3. 
137 Atos dos Apóstolos capitulo 1, versículos 16 se remetendo ao profeta Joel.  
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Nosso intuito não é o de refletir esta pratica e suas implicações mas de traze-la a memoria posto ser 

um pratica que persiste até aos nossos dias.  

 A respeito do trabalho de Egídio Romanos abordaremos o capitulo III e IV de sua obra “Sobre 

o poder Eclesiástico”, que remetem aos textos Bíblicos de Romanos 13,1 e Lucas 22, 38. Trataremos 

de dois conceitos básicos desenvolvidos pelo autor, a origem da autoridade (Rm 13, 1) e a hierarquia 

em que esta se apresenta (Lc 22, 38). 

 

A questão da autoridade 

 

 A carta aos romanos foi escrita pelo apostolo Paulo138 provavelmente na primavero do ano de 

57 d C. em meio a sua terceira viagem missionária, onde se acredita que foi redigida na cidade de 

Coríntio, tendo como publico alvo os cristãos residentes na cidade de Roma. O publico a que a carta 

se dirige é formado principalmente por gentios (embora seja muito plausível que houvesse judeus 

convertidos, estes sem duvida eram uma pequena minoria) o que justifica a forma como foi redigida 

tendo como tema as bases do evangelho139 a saber o plano de Deus para a salvação e justificação de 

toda a humanidade. Na teologia protestante esta carta é considerada como a base dos fundamentos 

teológicos da religião cristã, tratando dos principais pontos de sua fé. Sua importância é tão grande 

que alguns teólogos afirmam que se tivéssemos de escolher apenas um livro da Bíblia a escolha da 

carta aos romanos supriria as necessidades básicas do cristianismo. 

No capitulo III do “Sobre o poder eclesiástico” a argumentação de Egídio chama a atenção 

para a explanação a cerca da ‘alma’, em grego  um termo difícil de delimitar tendo seu 

significado básico entendido como vida ou alma. Este termo presente em Romanos 13, 1 geralmente 

é ofuscado frente a discursão a cerca do termo ‘autoridade141’ que aparece em duas formas distintas, 

consecutiva e complementares. O que demonstra que Egídio não esta interessado na questão da 

autoridade, nem de onde ela veio, seu interesse esta na questão a respeito da subordinação, da 

aceitação integral do homem a autoridade constituída. Com este objetivo em mente Egídio explana a 

                                                           
138 Paulo é considerado o 13 apóstolo instituído diretamente por Cristo, enviado para trabalhar com os gentios. Há uma extensa 

literatura a cerca da vida e da obra de Paulo a qual destacamos “Paulo o 13 apóstolo” do teólogo, filosofo e historiador francês Ernest 

Renan. 
139 Evangelho, do grego , que tem como sentido apresentar as boas novas, as boas noticias, que na teologia protestante é a 

mensagem de Cristo e sua obra salvívica. 
140 Fora este termo no grego há dois outros que também se remete a vida. Há o termo  que remete a vida biológica, e o termo 

 que possui o sentido de sopro de vida, espirito.  trata-se de uma interseção destes termos, a vida num sentido integral ao 

mesmo tempo biológica e espiritual, o que remete ao conceito de alma. 
141 Paulo usa o substantivo na forma dativa (declinação que denota o objeto indireto)  que significa detentores de autoridade 

no estado, seguido do verbo particípio que também esta na forma dativa  que tem o sentido de esta altamente colocado 

de autoridade no estado. 
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relação entre as palavras homem142 (), carne () e alma (), tentando demonstra 

que no texto bíblico estas palavras, muitas vezes, são usadas como sinônimo, ao se referirem ao ser 

humano como um todo. Após definir esta relação entre os termos Egídio conclui que a sujeição deve 

ser voluntaria tanto do corpo quanto da vontade. 

 Terminada a explanação referente a sujeição o autor passa ao alvo desta sujeição encontrando 

no termo ς143 que neste texto é traduzido como ‘autoridade’ ou ‘poder exercido por 

governantes’, o alvo desta sujeição. Contudo esta sujeição as autoridades seculares, segundo o 

argumento de Egídio, era necessária posto não haver duvida por parte dos fieis quanto a sujeição 

espiritual. Neste pondo Egídio demonstra que esta autoridade governamental parte de um 

entendimento secular da politica mundana como exemplo de um governo eclesiástico, teológico, do 

qual o papa é o exemplo máximo deste poder tipificando cristo. Egídio associa a referencia de Paulo 

quanto as autoridades serem todas instituídas por Deus, a autoridade que o Papa exerce, sendo esta 

sujeita a vontade integral do ser humano, colocando todos de reis a servos sob o julgo da autoridade 

espiritual exercido pelo papa sem possibilidade se rebelião uma vez se tratar de uma sujeição integral 

e voluntaria. 

 A interpretação do texto de romanos por Egidio tendo como foco a subordinação voluntaria 

as autoridades alicerça as bases para o seu próximo tema a hierarquização das autoridades, a 

vinculação da autoridade secular a baixo da autoridade espiritual, que é trabalhada na teoria de Egídio 

sobre os dois gládios, apresentada no capitulo IV, que trataremos a seguir. 

 

Os dois gládios 

 

 O evangelho segundo Lucas leva o nome do seu autor (embora seu nome não seja citado no 

mesmo), que o redigiu por volta dos anos 59 a 70 d.C. provavelmente na cidade de Roma. Seu 

evangelho tem como destinatário apenas um homem o “excelentíssimo Teófilo144” o que nos permite 

                                                           
142 O termo homem é utilizado nas traduções brasileiras de João Ferreira de Almeida (tanto as versões revista e corrigida como a revista 

e atualizada, termo empregado desde a edição de 1960 até os nossos dias), Nova versão internacional, a Bíblia de Jerusalém e a versão 

King James, onde no grego esta a palavra ‘alma’. Contudo seu sentido é de o homem em sua integralidade como pode ser visto nestas 

mesmas versões bíblicas dotada de comentários e em obras especificas de comentários bíblicos como por exemplo “Romanos de John 

Stott” ou “Carta aos Romanos de Karl Barth”. 
143 É interessante o fato de que o termo ς também pode ser traduzido como liberdade de escolha ou direito para agir (como 

exemplo citamos 1Co 9, 4ss), mas no contexto paulino em seu escrito de romanos esta relacionado especificamente a autoridades 

governamentais. A escolha de Paulo provavelmente se deve ao fato de que no período de sua atuação os cristão estavam esperando a 

volta de Jesus Cristo ainda no período de suas vidas, esperavam uma volta imediata de Cristo, o que os levavam a pensar numa vida 

de contemplação e obediência a apenas os preceito de Cristo Este fato causou inúmeros problemas aos cristãos precisando ser tratado 

por Paulo como podemos ver no proposito da primeira carta aos Tessalonicenses. 
144 Em grego , o adjetivo excelentíssimo usado nesta frase é usado para demonstra uma pessoa de proeminência 

politico ou social. È um tratamento polido porem sem conotação oficial. Este fato se torna relevante uma vez que tal adjetivo é 

empregado apenas por Lucas, que o usou na dedicação de seu evangelho e em algumas passagens dos atos dos apóstolos. Quanto a 

Teófilo (que significa aquele que ama a Deus) pouco sabemos sobre o mesmo além do que encontramos no trabalho de Lucas. 
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supor que se trata de uma obra sob encomenda trabalhada em dois momentos, sendo o primeiro a 

narrativa da vida e obra de Jesus Cristo, o evangelho, e o segundo tratando do desenrolar desta boa 

nova” a partir do trabalho dos discípulos de Cristo, sobretudo seus apóstolos, conforme narrados no 

livro dos “Atos dos apóstolos” uma continuação direta do seu evangelho (At. 1, 1-5). De Lucas 

sabemos que provavelmente era gentio de origem grega, era um erudito com grande conhecimento a 

cerca das culturas grega e judaica, sua profissão era a de médico (como afirma Paulo em Cl 4, 14) e 

que após a sua conversão tornou-se cooperado145 do apostolo Paulo.  

 Seu trabalho é o mais próximo de um relato realmente histórico, embora sua intenção principal 

seja relatar a obra de Deus através de Cristo. Há uma discursão no meio acadêmico teológico quanto 

a posição de Lucas onde se discute o fato de que ele seja um historiador ou um teólogo. A reflexão 

mais assertiva a cerca desta discursão pode ser encontrado no livro “Introdução ao Novo 

Testamento146” onde nos é apresentado a concepção de “teólogo da Heilsgeschichte” ou “teólogo da 

história da redenção” atribuindo a Lucas este titulo. O que significa que para Lucas todas as ações 

divinas são manifestas na historia, na vida diária da igreja e dos homens. Desta forma Lucas é um 

teólogo da historia narrando as ações divinas no cotidiano humano.  

 A teoria dos dois gládios tem como base o texto do evangelho segundo Lucas capitulo 22 

versículo 38, texto este que mediante os estudos de Egídio sobre Hugo de São Vitor quanto a questão 

da autoridade147, justifica sua teoria ao demonstra que a profecia feita no Antigo Testamento se 

cumpriu no Novo Testamento através da pessoa de Jesus, passando para a Igreja mediante o vigário 

de Cristo. Egídio cruza as profecias do Antigo Testamento (Jr 1, 10), com as palavras de Cristo (Lc 

22, 38) e os ensinamentos de Paulo (Rm 13, 1), para demonstrar que Deus estabelece as autoridades, 

logo devemos ser submissos e aceita-las, e que estas autoridades devem ser ordenadas cabendo a 

Igreja representada por sua autoridade máxima o Papa (como vigário de Cristo) esta autoridade 

superior.  

 O que nos chama a atenção nesta argumentação é a escolha do texto de Lucas para ilustrar sua 

teoria. O versículo 38 do relato de Lucas é exclusivo deste autor embora o contexto onde este 

encontra-se seja um relato presente em todos os evangelhos sinópticos148 e no evangelho segundo 

                                                           
145 Não fica claro qual era o exato papel de Lucas nos escritos bíblicos de Paulo nem do próprio Lucas. Sabemos pelo livro dos Atos 

dos apóstolos e pelas cartas paulinas que Lucas viajou com Paulo em suas viagens missionarias, mas que diferente de Timóteo, Barnabé 

ou Tito Lucas não tinha um papel eclesiástico. 
146CARSON, D. A.; DOUGLAS, J. MOO; MORRIS, LEON. Introdução ao Novo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 2008. 556 p.  
147 Hugo de São Vitor foi um filosofo e teólogo nascido por volta do ano de 1096 provavelmente na Saxônia, atuando como professor 

na escola da abadia de São Vitor, onde suas obras se tornaram referencia aos estudantes. A argumentação de Egídio baseia-se na obra 

“De Sacramentis Fidei Chistianae” onde Hugo faz uma explanação a cerca da autoridade Divina dada a Jeremia diretamente por Deus 

(Jr 1, 10). Vale a pena ressaltar que esta autoridade divina atribuída diretamente por Deus a um profeta que entrara em atuação é comum 

no Antigo Testamento, como pode ser constatado numa referencia cruzada simples deste mesmo versículo de Jeremias. 
148 Os evangelhos sinóticos (sinótico significa ver em conjunto) é o termo empregado aos livros de Mateus, Marcos e Lucas que 

possuem uma grande concordância entre os temas, linguagem e passagens que formam o escopo dos mesmos. Há muitas teorias quanto 



 

204 

 

 

   

João. Este pequeno versículo faz parte do contexto chamado pela Bíblia de Jerusalém de “A paixão” 

contendo a narrativa dos últimos dias de Jesus Cristo, mais precisamente no final do relato da ultima 

ceia passando para a oração no monte das oliveiras onde Jesus é preso e um dos seus discípulos 

(provavelmente Pedro) fere pela espada o servo do sumo sacerdote, concluindo a narrativa com os 

eventos de sua prisão, negação de Pedro e seu julgamento. Quanto ao relato do discípulo de Cristo 

utilizando a espada149, trata-se de uma narrativa presente nos quatros evangelhos e na fonte Q150, 

sendo um tema amplamente tratada nos comentários bíblico, ao passo que o versículo 38 de Lucas é 

pouco citado, geralmente associado a ideia de que o Cristo esperado pelos judeus seria um líder militar 

que os libertaria do julgo de Roma.  

 Na verdade nestes dois casos avaliados, Egídio não se preocupou com o texto ou contexto das 

sagradas escrituras, utilizando-as conforme a necessidade de seu argumento. Contudo ele não 

desrespeitou os ensinamentos bíblicos, mas na verdade seguiu os exemplos deixados pelos apóstolos 

e seu colaboradores conforme veremos a seguir.  

 

Exemplos bíblicos de usados das escrituras 

 

 Seguindo a proposta deste artigo de se basear a parti das sagradas escrituras e de como os 

ilustres da igreja à utilizaram (especificamente Egídio) de acordo com suas necessidades imediatas, 

citaremos dois exemplos bíblicos que ilustra este fato e demonstra ser esta uma pratica da igreja desde 

a sua fundação. 

 Como primeiro ponto citamos uma das prisões do Apostolo Paulo, a que ocorreu na cidade de 

Jerusalém narrada por Lucas em seu livro ‘Atos dos Apostolos’ do capitulo 21 ao 23. Neste evento 

Paulo e preso por judeus nas imediações do templo enquanto executava um dos ritos judaicos e 

entregue as autoridades romanas que não conseguiram entender do que os acusavam. Mediante a 

exaltação do povo judeu Paulo se apresentou como cidadão romano o que levou o comandante 

romano reunir os chefes dos sacerdotes e o sinédrio a fim de apurar os reais motivos das acusações 

feitas a este cidadão romano. Em frente ao sinédrio151 Paulo se identificava como Fariseu152 e faz 

                                                           
a esta semelhança sendo a utilização da tradição oral e a possibilidade de um evangelho primitivo, anterior aos sinóticos os motivos 

mais aceito. 
149 O termo usado por Egídio e gládio, palavra latina para espada, que no texto Bíblico em grego coinê é  . 
150 A fonte Q (quelle) é uma fonte hipotética composta por fragmentos de dizeres sobre Jesus Cristo utilizada para a redação dos 

evangelhos sinóticos. Esta fonte tem como objetivo a busca do Jesus histórico e dos fundamentos do cristianismo proposto por seu 

fundador. 
151 O sinédrio era um tribunal dos judeus que tinha como objetivo administra a justiça mediante o estudo, a interpretação e aplicação 

dos preceitos contido na Torá (a bíblia hebraica). Era composto por um numero de 70 a 100 membros, homens de meia idade tidos 

como sábios e de moral irrepreensível. O sinédrio tinha representantes de diversas seitas judaicas, sendo as mais relevantes os Fariseus 

e seus opositores os Saduceus. 
152 Grupo de judeus que acreditavam na tradição oral, na ressureição dos mortos e nas criaturas espirituais, como anjos e demônios. 

Surgiram em meados do segundo século sendo os percussores do judaísmo rabínico.  
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uma explanação do seu caso demonstrando que o motivo de suas acusações é uma questão de crença, 

doutrinas e práticas de sua religião, que neste contexto se aproximava das crenças dos fariseus e se 

distanciava da dos saduceus. Mediante esta defesa o sinédrio se desentendeu onde alguns dos seus 

representantes mais zelosos tramaram uma maneira de matar Paulo, plano este que foi descoberto o 

que levou as autoridades romanas, mediante o status de Paulo de cidadão romano a encaminha-lo a 

cidade de Roma para ser Julgado. 

 Este caso bíblico monstra que Paulo utilizou as crenças e praticas de sua religião ao seu favor 

levando as autoridades religiosas a uma de suas mais amadas praticas, a discursão de suas próprias 

doutrinas. Paulo foi muito hábil neste caso sendo perspicaz e inteligente, utilizando a lei secular e as 

religiosas a fim de se safar das perseguições dos judeus, utilizando o aparato governamental a seu 

favor ao mesmo tempo que cria uma disputa interna nas autoridades religiosas apresentando suas 

próprias crenças, alcançando com isso seu principal objetivo a divulgação do evangelho de Jesus. 

 O segundo ponto que trabalharemos é o “Concílio de Jerusalém153”, relato que se encontra no 

livro dos ‘Atos dos Apóstolos’, capitulo 15. Nesta narrativa vemos Paulo e Barnabé convocando as 

autoridades da Igreja a fim de decidirem como se posicionarem frente a apresentação do evangelho 

aos gentios e a imposição da circuncisão aos mesmos. O apostolo Pedro se levantou após algumas 

discursões fazendo uma explanação sobre o caso sendo favorável aos gentios entendendo que não se 

deveria impor a eles nenhuma obrigação judaica salvo alguns poucos pontos ligado mais a moral do 

que a praticas religiosas. Pedro ainda propôs a escrita e divulgação de uma carta154 com a decisão 

tomada nesta reunião a ser divulgada por Paulo, Barnabé e alguns representantes presente neste 

acordo a fim de findar este assunto.  

 Nota-se que neste caso vemos uma negociação das autoridades eclesiástica a fim do 

fortalecimento da igreja como um todo usando como base citações e discursos presente nas sagradas 

escrituras judaicas, uma pratica comum ainda em nossos dias. 

 

Considerações finais 

 

                                                           
153 O Concílio de Jerusalém foi a primeira reunião formal do cristianismo para tratar de pontos essenciais a pratica e conduta cristã. 

Foi convocado por Paulo e Barnabé provavelmente entre os anos de 63 a 70 d.C., após uma discursão com ‘irmãos’ que pregavam uma 

forma diferente do evangelho ensinados por eles. Ocorreu na cidade de Jerusalém e gerou uma carta com a resolução do principal 

problema propôs: “a aceitação dos judeus como cristãos sem precisar passar pelos ritos judeus e a observação das suas práticas”. Este 

evento foi muito importante para a Igreja iniciante e crescente pois a libertou do peso da lei mosaica aos aceitarem os gentios (aqueles 

que não são Judeus) poderiam ser cristão sem antes serem adeptos do judaísmo. 
154 Só a questão desta carta pode gerar um objeto de estudo interessante e complicado no campo da utilização politica das sagradas 

escrituras. Isto porque neste mesmo evento o apostolo Paulo redigiu e divulgou uma carta com os mesmo princípios e orientações 

abordadas e concordadas neste concilio, com orientações e ensinamentos próprios advindo de suas experiências na execução do seu 

trabalho. A carta que foi redigida por Paulo esta presente no cânone com a ‘carta de Gálatas’, ao passo que a “carta do concílio de 

Jerusalém” consta apenas na redação de Lucas. Há aparentemente dois documentos redigidos com o mesmo proposito, ao mesmo 

tempo, contendo orientações parecidas mais com um possível objetivo conflitante. 
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 O cristianismo surgiu no seio do judaísmo, uma religião antiga e bem consolidada, num 

momento difícil para esta religião que se via subjugada pelo poder secular do império romano. Em 

frente a este poder espiritual do judaísmo e o poder secular do império romano o cristianismo, desde 

suas origens, teve de aprender a se adaptar ao meio em que se encontra, ao mesmo tempo em que 

busca seu objetivo de espalhar sua mensagem num mundo hostil. Logo vieram as perseguições (que 

inicialmente eram articulados pelas autoridades judaicas como o sinédrio), adversidades externas que 

levaram o cristianismo ao extremo de suas forças, testando a criatividade e a perseverança de todos 

os envolvidos, sejam eles autoridades ou mesmo um simples irmão. Junto as perseguições, logo em 

suas origens precisou lidar com divergências internas como vimos na narrativa do Concílio de 

Jerusalém, na produção da carta de Gálatas, ou no desentendimento entre Paulo e Barnabé descrito 

no ‘Atos dos Apóstolos’ capitulo 15 do verso 36 ao 41. Até agora citamos apenas algumas 

dificuldades respaldado pelos textos bíblicos. No campo histórico podemos ver adversidades que se 

assemelham muito com as citadas no relato bíblico, como as perseguições do império romano, o 

surgimento de varias seitas cristã e a negociação entre o material e o espiritual.  

 Em meio a tudo isto a Igreja aprendeu sua maior e mais duradoura lição: como sobreviver e 

prosperar mediante as adversidades do mundo. Uma sobrevivência da Igreja quanto instituição, que 

é maior que os indivíduos que a formam ou os dogmas que ela representa. Podemos ver esta máxima 

nos escritos de Egídio Romano, seu trabalho ‘Sobre o poder eclesiástico’ demonstra sua preocupação 

com a superioridade do poder espiritual sobre o material, argumentando sobre bases bíblicas 

escolhida de acordo com sua necessidade. Egídio como muitos outros pensadores da igreja tinha como 

principal interesse o bem estar da instituição, mesmo que para isto fosse necessário produzir “as suas 

verdades de conveniência”, mesmo se fosse necessário “fazer um santo”.  
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O CENTRO DE ESTUDOS BRASILEIROS (1962-1964): 

REVOLUÇÃO E REGIÃO 
 

Gabriel de Paula155 
 

RESUMO: Entre as décadas de 1950 e 1960, o Brasil foi novamente colocado como um problema a 

ser investigado, buscando compreender as razões do subdesenvolvimento e propor alternativas que 

levassem o país ao progresso e desenvolvimento. Nesse contexto, a intelectualidade ocupou o papel 

central na problematização de questões de temáticas diversas.Na tentativa de construção de uma 

nação, a questão das regiões, isto é, em nosso caso especial da região Centro-Oeste e do Estado de 

Goiás, um grupo de intelectuais vinculado ao Centro de Estudos Brasileiros (CEB), pertencente à 

jovem Universidade Federal de Goiás, realizou uma série de estudos sobre os diversos contextos 

formadores do espaço, da economia, da política, da sociedade e da historicidade de Goiás. São os 

discursos e representações dessa intelectualidade os alvos de nosso estudo corrente.  

 

 

Prolegômenos 

 

O presente trabalho em desenvolvimento, busca analisar de forma integrada os discursos e as 

representações sobre o Brasil e o Centro-Oeste (particularmente o Estado de Goiás) no contexto dos 

primeiros anos da década de 1960, partindo em especial das posições e estudos realizados por 

intelectuais goianos no espaço do CEB (Centro de Estudos Brasileiros), vinculado à nascente 

Universidade Federal de Goiás (UFG), entre os anos de 1962 e 1964.  

No contexto da jovem Universidade Federal de Goiás, a criação do CEB é um momento 

fundamental na elaboração de um projeto de reflexão sobre a realidade nacional e regional. Fruto da 

colaboração do professor Agostinho da Silva156 (UNB) o Centro se propunha como um espaço de 

reflexão e ensino das ciências humanas. O CEB como parte integrante da UFG, possuía na reitoria dá 

mesma o professor Colemar Natal e Silva e na estrutura própria do CEB, a direção estava nas mãos 

de: Gilberto Mendonça Teles (diretor geral), Bernardo Élis (diretor de ensino), Juarez de Brito (diretor 

de pesquisa) e Ático Vilas Boas (diretor de documentação). 

As décadas de 1950 e 1960 são aqueles momentos históricos em que a realidade histórica 

atinge o seu paroxismo. As maiores utopias nacionais foram sonhadas na mesma intensidade em que 

foram descontruídas. Sonho e realidade colidiram frontalmente: reformas e golpes deram o diapasão 

do período. 

                                                           
155 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás, sob a orientação do 
Professor Doutor Noé Freire Sandes.  
156George Agostinho Baptista da Silva nasceu no Porto em 1906 e foi um filósofo, poeta e ensaísta português. No Brasil 
teve atuação importante entre as décadas de 1940 e 1960 na criação de universidades como a Universidade de Brasília 
e de centros de estudos como o Centro de Estudos Afro-Orientais.  



 

210 

 

 

   

O tempo da contradição em 1960, iniciou-se em meio ao caos político da renúncia de Jânio 

Quadros em 1961 e a transformação de João Goulart em “presidente por acaso” (FICO,2014). A 

subida de João Goulart na presidência do Brasil era a manutenção de um projeto varguista e 

trabalhista. Os anos de governo Jango (1961-1964), estiveram desde uma política de “conciliação 

nacional” até a radicalização e a aproximação com as esquerdas, tendo como resultado as Reformas 

de Base (FERREIRA,2003). 

Nessa situação política que oscilava entre as promessas de futuro e a ameaça do obscurantismo 

golpista e antidemocrático, surgia em 1960, nos momentos finais do governo Juscelino Kubitschek 

(1956-1961) a Universidade Federal de Goiás e na mesma situação surgia em Brasília o projeto 

sonhador da criação da Universidade de Brasília (1962), idealizada por Darcy Ribeiro que nos diz 

 

aprovei o primeiro Plano Nacional de Educação, pondo em exercício o mandato da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovada pelo Congresso. A mais 

remarcável das minhas atividades foi, porém, a mobilização do professorado e 

também da estudantada para uma enorme campanha de escolarização de todas as 

crianças e de alfabetização dos adultos. (RIBEIRO, 2014, p.40). 

 

A conexão entre as duas universidades federais, a goiana e a brasiliense, está não apenas na 

proximidade geográfica e coincidência do contexto histórico: ambas foram idealizadas no contexto 

utópico da década de 1960, foram golpeadas em 1964 e dialogaram para a concretização do Centro 

de Estudos Brasileiros (CEB) dentro da Universidade Federal de Goiás em 1962. 

O contexto das décadas de 1950 e 1960, foi marcado por uma série de tentativas de 

problematização do Brasil, buscando alternativas para a condição de subdesenvolvimento em que 

ainda se encontrava o país. Tais propostas de modificação da realidade, eram realizadas pelos mais 

diversos grupos do espectro ideológico brasileiro: comunistas, liberais, nacionalistas, trabalhistas. O 

campo político estava marcado por disputas narrativas e práticas sobre os caminhos que deveriam ser 

seguidos pelo Brasil para que o desenvolvimento deixasse de ser uma utopia e se transformasse em 

realidade. 

Um papel central no debate político e ideológico à época, foi ocupado pela intelectualidade 

brasileira e 

 

com um intervalo de trinta anos, duas gerações de intelectuais brasileiros 

manifestaram a convicção de que lhes competia uma responsabilidade essencial na 

construção da nação. Influenciando opiniões e governantes, ambas atingiram uma 

evidência social extraordinária e contribuíram efetivamente para impor novas 

representações do político (PÉCAUT, 1990, p.14). 
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 Entendendo a centralidade das ações da intelligentsia no contexto citado, a história dos 

intelectuais, seus espaços de ações, redes de sociabilidades, itinerários e gerações (SIRINELLI In 

RÉMOND, 2003), esteve por muito tempo deslocada do mainstream da produção historiográfica, em 

particular no decorrer da primeira década do século XX. A ação de distanciamento em relação ao 

historicismo do século XIX (MARTINS, 2010), lançou uma postura de desdém sobre algumas 

temáticas da historiografia, especialmente sobre a história política e por consequência ao campo de 

análise dos intelectuais. 

  Tal situação, em especial no contexto da produção historiográfica francesa (orientadora da 

renovação hermenêutica e temática com o advento dos Annales), lançou “os intelectuais no ângulo 

morto da pesquisa” (SIRINELLI In RÉMOND, 2003, p.232), porém, vale ressaltar que em poucos 

anos, em especial após o desenvolvimento dos estudos do grupo vinculado à René Rémond (1918-

2007),  a “história dos intelectuais tornou-se assim, em poucos anos, um campo histórico autônomo 

que, longe de se fechar sobre si mesmo, é um campo aberto, situado no cruzamento das histórias 

política, social e cultural (SIRINELLI In RÉMOND, 2003,p.232).  

 O “ângulo morto” em que se encontrava a história dos intelectuais, pode ser entendido pela 

convergência de duas realidades no campo historiográfico, e que na visão de Sirinelli (2003, p.234-

235), estas realidades podem ser descritas pelo fato dos intelectuais se constituírem por “um grupo 

social de contornos vagos que durante muito tempo foi pouco significativo em termos de tamanho” e 

ao fato dos mesmo pertencerem socialmente às “elites”. No que diz respeito ao último elemento 

citado, a condição dos intelectuais pode ser perfeitamente avaliada do ponto de vista do espaço social 

ocupado pelo grupo como uma “fração dominada da classe dominante” (BOURDIEU, 2011, p192). 

 A compreensão dos discursos da intelectualidade nacional na passagem da primeira para a 

segunda metade do século XX é central no debate não apenas sobre o Pensamento Social Brasileiro, 

mas também como peça importante na compreensão do papel das diversas regiões do país na 

construção de uma nação.  

 Em seu curto período de duração, 1962 até 1964, o CEB realizou vestibular para o curso de 

Estudo Goianos e ofertou aulas em áreas diversas como História, Geografia, Língua Portuguesa, 

Literatura, Economia e outros. A estrutura curricular e as áreas de atuação do corpo docente, 

evidenciam o projeto das humanidades como foco norteador do CEB.  Consultando o quadro de 

professores do CEB, o corpo docente era formado por intelectuais integrados ao campo intelectual 

goiano e nacional, como Bernardo Élis, e outros que ainda buscavam seus espaços: 

 

1- Amália Hermano Teixeira: História política, econômica e social do Brasil; 

2- Antônio Theodoro da Silva Neiva: Antropologia Cultural do Brasil; 
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3- Bernardo Élis: Geografia Econômica e Humana do Brasil; 

4- Domingos Félix de Souza: Cultura brasileira; 

5- Élder Rocha Lima: História da Arte no Brasil; 

6- Genezi de Castro e Silva: Cultura Francesa; 

7- Gilberto Mendonça Teles: Literatura Brasileira; 

8- Joaquim de Assis Costa: Estatística; 

9- Padre José Pereira de Maria: Sociologia brasileira; 

10- Lena Castelo Branco: História política contemporânea; 

 

 A breve existência do CEB foi marcada pelos desdobramentos repressivos do golpe civil-

militar em 1964 e a sua atuação autoritária sobre as unidades universitárias brasileiras. A 

desestruturação do CEB se deu a partir do ofício-circular n. 214/ 64-G, de 20 de abril de 1964 e suas 

atividades foram encerradas por meio da Portaria n.217/64, assinada pelo então reitor Jerônimo 

Geraldo de Queiroz em 3 de dezembro de 1964. Doravante veremos como se deu a formação por 

parte dos intelectuais vinculados ao CEB de uma série de discursos e representações sobre a região 

em especial, isto é, Goiás e o Centro-Oeste. 

 

CEB: revolução e região. 

 

 Na passagem de 1950 para a década seguinte, a intelectualidade brasileira, passa a assumir de 

forma mais organizada a lógica de portadores da verdade sobre as inúmeras realidades nacionais, e 

de acordo com Pécaut (1990), a intelligentsia brasileira advogava para si a responsabilidade nas 

mudanças políticas e “inclinam-se decididamente para o ‘povo’ e não duvidam dos poderes da 

‘ideologia’” (PÉCAUT, 1990, p.103). 

 Os principais exemplos de espaços da intelligentsia nos quais os projetos sobre o Brasil eram 

construídos entre 1950 e 1960 foram o ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros), o Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), e os Centros Populares de Cultura (CPCs), os últimos atrelado à União 

Nacional dos Estudantes. Buscamos também evidenciar o papel crescente das Universidades e de 

Centros de Pesquisas conectados com as instituições de ensino superior no papel de reflexão sobre a 

nação. A problematização sobre o Brasil, passava por temáticas múltiplas e em especial, fruto de uma 

tradição isebeana, por uma análise dualista sobre o Brasil (RIDENTI, 2010), isto é, haviam dois 

países em um só: um Brasil moderno e outro atrasado.  
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 Sertão, reforma agrária, indústria, música, literatura, artes plásticas e inúmeros outros pontos, 

foram pautas levantadas no contexto discursivo do Brasil na passagem da primeira para a segunda 

metade do século XX.  

 Importante ressaltar a presença, ainda em meados do século XX, que a dimensão analítica da 

realidade nacional, pressupunha uma reflexão que extrapolasse os limites territoriais da “nação”, 

buscando ressaltar o contexto de comunicação, contato e interação entre realidades mais amplas. 

Nessa perspectiva espacial, a localização do CEB em terras goianas, no sertão e mediana do Brasil, 

seria fundamental pois “somente no Planalto Central do Brasil, se verificam certas peculiaridades 

demográficas e sociais heterogêneas, funcionando como perfeita amostragem das mais diversas e 

diferentes regiões brasileiras (CEB, 1963, p. 13). 

 No ano de 1963, foi lançado pelo CEB, a edição do primeiro número dos Cadernos de Estudos 

Brasileiros, revista responsável pela divulgação dos “altos propostos e de suas atividades” (CEB, 

1963, p. 9): 

 

com a finalidade de pesquisar, estudar e ensinar aspectos da realidade brasileira – na 

convicção de que a vida é que faz a História, e só o imediato conhecimento das 

formas de cultura objetiva a solução dos problemas sociais. [...]Com o diálogo que 

agora abrimos, pretendemos, apesar de nossas limitações, pôr em foco e debater os 

problemas de Goiás e do País. (CEB,1963, p.9) 

 

 Tentando deslocar de uma análise clássica da história intelectual à brasileira, caracterizada 

pelo simples hábito de “acrescentar à reprodução das ideias algum esforço no sentido de situar o 

pensador no seu contexto social” (CARVALHO, 2000), o entendimento do funcionamento do CEB 

é peça fundamental de análise teórica, compreendendo “as forças de gravitação que comandam 

também as práticas e as ideologias dos intelectuais” (BOURDIEU, 2011, p. 197). Nesse sentido as 

“ideias nunca são totalmente separáveis de seu enraizamento em instituições, práticas e relações 

sociais” (RINGER, apud ALONSO, 2002, p.33). 

 Nessa conexão entre os espaços de produção de pensamento e a ação dos intelectuais, 

pautamos parte de nossa reflexão a partir da análise teórica conduzida por Marcelo Ridenti (2010) ao 

desenvolver a ideia de “brasilidade revolucionária” na qual  

 

valorizava-se acima de tudo a vontade de transformação, a ação para mudar a 

História e para construir o homem novo [...] Mas o modelo para esse homem novo 

estava, paradoxalmente, no passado, na idealização de um autêntico homem do povo, 

com raízes rurais, do interior, do “coração do Brasil”, supostamente não 

contaminado pela modernidade urbana capitalista. 
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A possibilidade de mudar a realidade nacional e permitir o protagonismo da mudança à 

intelectualidade brasileira, passava em primeiro plano por um processo de adaptação das 

Universidades ao contexto de fato brasileiro, cuja meta era nacionalizar a produção dos saberes e criar 

um espaço de interação entre academia e o Brasil que se desse de forma mais orgânica e integrada. 

Em momentos vários, o CEB apresentava o malefício da distância entre a produção de conhecimento 

no Brasil e as realidades do país, criando posturas intelectuais marcadas  

 

por caminhos teóricos de especulação abstrata, numa supra-realidade mais literária 

do que científica, afastando-se da contingência nacional e até certo ponto 

possibilitando o aparecimento de uma falsa, insustentável aristocracia de “doutores”, 

mais ou menos alienados dos grandes problemas sociais (CEB, 1963, p.11-12). 

 

Trata-se, vale ressaltar, de uma postura que não era exclusiva do CEB, e a preocupação com 

o entendimento da realidade brasileira era uma demanda histórica do Brasil entre 1950 e 1960 e vários 

intelectuais atuaram nesse sentido e  

 

a radicalização de muitos de seus membros, que não deveria ser entendida apenas 

como radicalização política – mas científica, no sentido de ir mais fundo à raiz dos 

problemas focalizados, discutindo os limites da dependência cultural, ou os perigos 

da absorção de traços da ideologia nacionalista (MOTA, 2014, p.194). 

 

O “sentido revolucionário” proposto pelo CEB em seu primeiro Cadernos de Estudos 

Brasileiros de 1963, é a marca evidente de um movimento nacional amplo de reflexão e 

problematização do Brasil. 

No caminho de conhecimento sobre a realidade nacional, a dimensão da região ocupava um 

papel central nas investigações e propostas cebeanas e buscamos refletir sobre o papel que o Centro-

Oeste e Goiás ocupam na formação da ideia de nação entre os anos de 1950 e 1960. Acreditamos ser 

tal reflexão válida, baseados na máxima de que a História de Goiás permanece presa em historicidades 

específicas e voltadas sempre para a busca das origens, criando um fetiche pelo século XVIII e a 

questão da inserção de Goiás na realidade e espacialidade da América Portuguesa ou no ponto pós-

1930 e da Marcha para o Oeste e construção de Goiânia. Há ao nosso ver, um vazio interpretativo 

sobre Goiás no período posterior à década de 1950 e especialmente torna-se central entender a 

historicidade e a geografia do conceito de Centro-Oeste, em uma época no qual os olhares estavam 

voltados em particular para o Nordeste brasileiro. A construção da região (Goiás e Centro-Oeste) no 

universo discursivo do CEB no início da década de 1960 é pautado pela ideia de que 

 

em nenhum momento, as fronteiras e territórios regionais podem se situar num plano 

a-histórico, porque são criações eminentemente históricas e esta dimensão histórica 
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é multiforme, dependendo de que perspectiva de espaço se coloca em foco, se 

visualizando como espaço econômico, político, jurídico ou cultural, ou seja, o espaço 

regional é produto de uma rede de relações entre agentes que se reproduzem e agem 

em dimensões diferentes (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2012, p.35).  

 

 O processo conduzido pela intelectualidade cebeana na compreensão da região goiana, 

oscilava entre análises do tempo presente e um olhar para o passado. As temáticas trabalhadas pelos 

autores dos Cadernos de Estudos Brasileiros (1963), indicam a presença da região goiana como 

objeto central: 

 

a) Domingos Félix de Sousa: analisa a questão da formação da sociedade no Planalto Central; 

b) Bernardo Élis: interpreta a questão agrária e o imperativo de uma reforma das estruturas agrárias 

de Goiás; 

c) Gilberto Mendonça Teles: conduz um percurso sobre a História da Literatura goiana; 

d) Horieste Gomes: reflete sobre as potencialidades da utilização da Bacia do Tocantins; 

e) Lena Ferreira Costa: realiza um percurso sobre questões como feudalismo e capanguismo e 

estabelece conexões com a realidade política e social goiana; 

f) Modesto Gomes: opera um estudo social dos arraiais goianos nos séculos XVIII e XIX; 

g) Amália Hermano Teixeira: problematiza e historiciza a chegada e ocupação de Goiás nos quadros 

da América Portuguesa pelos bandeirantes; 

h) Antônio Theodoro da Silva Neiva: propõe uma leitura antropológica sobre a formação do povo 

goiano; 

 

 Essas leituras sobre Goiás, Planalto Central e o Centro-Oeste, indicam a percepção sobre a 

mudança da espacialidade atrelada ao contexto histórico e ao nosso ver, indicam o início de uma 

reflexão teórica e metodológica mais clara sobre as Humanidades em Goiás, processo esse que ainda 

não havia sido levado de forma sistêmica pela inexistência de espaços específicos de produção de 

saber, como as universidades. 

 As problematizações historiográficas mais recorrentes sobre a história regional de Goiás na 

passagem de 1950 para 1960, enfocam em especial o contexto do governo Mauro Borges (1961-1964) 

e a dinâmica reformista levada adiante pelo político do PSD (Partido Social Democrático) até o golpe 

civil-militar de 1964. Tais estudos são fundamentais, contudo acreditamos ser válido a análise do 

papel desempenhando pelos intelectuais em Goiás no trato de temas como reforma agrária, literatura 

regional, clientelismo, sociedade e cultura em Goiás, a Geografia do Planalto Central e outros. 

 Aos estudiosos da história goiana a existência de “zonas cinzentas” sobre determinados temas 

e períodos é ainda um desafio a ser vencido, fugindo das ilusões fatalistas de renascimentos, 
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decadências, modernidade, atraso e outros. O trato com a História de Goiás deve ser marcado pela 

postura polissêmica de propostas e temas, escapando sempre da “utopia da identidade” e percebendo 

sua característica fluída e constantemente passível de reconstrução. 

 Nesse sentido, nossa pesquisa se pauta na intersecção da história regional em conjunto com a 

história dos intelectuais, da política e das ideias, buscando sempre a mediação entre as esferas do 

particular (região) com a nação.  
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MÁQUINA DE CIFRAGEM MAIS AVANÇADA DA SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL – MÁQUINA ENIGMA M4 NAVAL (U-BOOT 

ENIGMA OU U-BOAT ENIGMA) 
 

George Mendes Marra157 

 

RESUMO: Este estudo faz uma descrição sobre a máquina Enigma que se destacou na área da 

Ciência da Computação porque comprovou que as comunicações secretas não mais poderiam ser 

cifradas ou decifradas utilizando lápis e papel. Com ela, criou a necessidade por parte dos Aliados de 

utilizar máquinas e esforço computacional que não existiam antes. O modelo M4 representou um 

papel vital na Batalha do Atlântico e foi introduzido em 2 de fevereiro 1942. Causou grande impacto 

nos decifradores de código Aliados em Bletchley Park (BP), onde o seu tráfego era conhecido como 

Shark (tubarão). Os Aliados ficaram sem decifrar mensagens navais dos alemães por 9 meses até que 

novos livros de código foram capturados. O objetivo deste trabalho é analisar, a partir de uma revisão 

bibliográfica, a máquina de cifragem Enigma M4 Naval usada nos submarinos alemães durante a 

Segunda Guerra Mundial. 

 

1 Introdução 

 

 A história dos esforços da sofisticada codificação alemã na Segunda Guerra Mundial começa 

em 1923, quando as autoridades militares alemãs voltaram-se para a invenção de um “rotor de cifra”, 

uma máquina de escrever que trabalhava com base num sistema de “substituição” mecânica. O 

aparelho padrão, que parecia uma máquina de escrever de cerca de 30,5 centímetros quadrados, 15,2 

centímetros de altura e pesando 3,6 quilos fora desenvolvido por um engenheiro elétrico alemão, 

Arthur Scherbius, para uso no comércio, na diplomacia e potencialmente para usos militares. Deu-

lhe o nome de Enigma, palavra grega. Descrevendo a máquina para a Marinha Imperial alemã em 

1918, Scherbius, então com trinta e nove anos e vivendo em Berlim, gabara-se de que ela “evitaria 

qualquer repetição da sequência de letras ainda que a mesma letra fosse batida milhões de vezes. A 

solução de um telegrama seria também impossível se uma máquina cair em mãos não autorizadas, 

pois exige um sistema de chaves pré-combinado. 

 A criação de uma cifra com uma máquina de rotor do tipo que evolui para a Enigma envolve 

bater as teclas de uma máquina de escrever correspondentes às letras da mensagem, ou o “texto 

simples”, e anotar o “texto cifrado”, as sucessivas letras que se acendem numa tela de vidro 

(CORNWELL, 2003, p. 248). 

                                                           
157 Nome do orientador de Mestrado em História – PUC-GO: Prof˚ Dr. Eduardo José Reinato 
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2 Máquina de cifragem Enigma 

 

 Foram desenvolvidas e fabricadas mais de 50 modelos da máquina Enigma.  Segundo Tkotz 

(2005, p. 247), foram fabricadas entre 100 e 200 mil máquinas desse tipo. 

 

Figura 1 – Enigma logo 

 

 

 

Fonte: http://cryptomuseum.com/crypto/enigma/index.htm 

 A máquina Enigma tem uma das mais fascinantes histórias dentre os diversos aparelhos 

mecânicos da época. Ela foi usada comercialmente durante o começo dos anos 1920 e possuía vários 

modelos. Foi adotada não só pelos alemães, mas também por vários outros governos. O modelo 

alemão, conhecido como Wehrmacht Enigma, é o mais discutido por ter sido o que os decifradores 

aliados conseguiram desvendar depois de muito estudo (COUTO, 2008). 

 Nos anos posteriores à Primeira Guerra Mundial, os criptoanalistas britânicos  continuaram a 

monitorar as comunicações alemãs. Em 1926 eles começaram a interceptar mensagens que os 

deixaram completamente confusos. A Enigma tinha entrado em ação, e à medida que o número de 

máquinas aumentava, a capacidade da Sala 40 para colher informações diminuía rapidamente. Os 

estadounidenses e Franceses tentaram quebrar a cifra da Enigma mas não conseguiram. A Alemanha 

tinha agora a rede de comunicações mais segura do mundo (SINGH, 2014). 

 Após a Primeira Guerra Mundial, os aliados não temiam mais ninguém e perderam o interesse 

em criptoanálise. Recursos humanos e materiais foram desmantelados. 

 Os poloneses continuaram a monitorar as comunicações dos alemães com eficiência até 1926 

quando eles também não conseguiram decifrar as mensagens da máquina Enigma (SINGH, 2014). 

 De acordo com a figura 8, podemos observar uma máquina Enigma dentro de seu 

compartimento de proteção feito de madeira maciça. No fundo da tampa da caixa é possível ver o 

símbolo Enigma e abaixo do símbolo existe algumas informações como modelo e de qual entidade 

militar (exército, marinha ou aeronáutica) ela pertencia. Outra observação importante é que esta 
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máquina Enigma possuía 4 rotores em vez dos tradicionais 3 rotores. Os rotores se localizam logo 

acima do painel luminoso. 

 A máquina de cifragem Enigma possui seis componentes principais: teclado (keyboard), um 

quadro de luzes representando um teclado luminoso (lampboard), um conjunto de rotores (set of 

rollers), um refletor (reflector), quadro de plugues (plug-board) e uma bateria (battery). O operador 

da máquina Enigma tinha que regular os rotores de acordo com a cifra do dia para então começar a 

digitar as mensagens utilizando o teclado (keyboard). A cada letra pressionada no teclado (keyboard), 

uma luz representava a letra cifrada no quadro de lâmpadas (lampboard). As primeiras máquinas 

Enigma tinham três rotores, cada um com 26 posições que podiam ser escolhidas manualmente 

seguindo-se um padrão pré-combinado para a formação do código inicial (chave da mensagem). 

Quando foi possível trocar os rotores, eles passaram a ter uma numeração baseada em algarismos 

romanos. 

 

 

 

 

Figura 2 – Componentes básicos de uma máquina Enigma 
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Fonte: http://www.cryptool-online.org/images/stories/cto/enigma-grafik2.jpg 

 

 Na figura acima, o operador pressionou a tecla “O” do teclado (keyboard) onde uma seta com 

a frase (Start Here) “Comece aqui” está indicando. Seguindo uma linha que percorre um trajeto dentro 

da máquina Enigma, é demonstrado como era realizado neste caso a cifragem da letra “O” que na 

figura aparece a letra “Q” no quadro de lâmpadas (lampboard). Cada letra digitada move um rotor do 
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lado direito uma posição e caso o operador digite a mesma tecla “O”, outra letra no quadro de 

lâmpadas será acesa em vez da letra “Q”. 

 A Enigma possui três elementos básicos ligados por meio de fios elétricos: um teclado 

(keyboard) para digitação de textos claros, uma unidade cifrante (rotores) que transforma os 

caracteres claros em cifrados e um quadro de lâmpadas (lampboard)  que mostra os caracteres 

cifrados, tudo acondicionado numa caixa de dimensões relativamente reduzidas. O operador aciona 

a tecla desejada, esta envia uma sinal elétrico para a unidade central de cifragem, que, ao sair, acende 

uma das lâmpadas que ilumina a letra cifrada correspondente (TKOTZ, 2005, p. 247). 

O principal ingrediente da Enigma são os chamados rotores, também chamados 

rodas ou tambores. Eles são capazes de girar e possuem fios elétricos de forma que 

o alfabeto de entrada é substituído (organizado) para dar um alfabeto de saída. A 

máquina Enigma original tinha três rotores junto com um refletor, de forma que a 

letra do texto claro passava pelos três rotores, refletia e saia pelos três mesmos 

rotores por uma rota diferente. Assim, para qualquer posição fixa dos rotores, o 

alfabeto original de entrada passaria por uma sucessão de sete substituições simples. 

Dessa maneira, nenhuma letra pode ser cifrada em si. Mas todo o efeito da máquina 

não era apenas de uma simples substituição, uma vez que as rodas paravam de uma 

certa maneira cada vez que uma letra era cifrada (I. J. GOOD apud PATERSON, 

2009, p. 43) 

Figura 3 – Rotor (roda ou tambor) da máquina de cifragem Enigma 

 

Fonte: http://www.cryptomuseum.com/crypto/enigma/img/exploded.gif 
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Figura 4 – Rotor com a numeração de 1 a 26 

 

Fonte: http://www.cryptomuseum.com/crypto/enigma/i/img/300002/056/full.jpg 

Figura 5 – Diagrama simplificado do circuito de uma Enigma de Serviço ou Enigma I de 3 rotores 

 

Fonte: http://www.cryptomuseum.com/crypto/enigma/img/sch3.gif 

  

 As letras ou números são "misturadas" por um conjunto de rotores ou rodas giratórias cada 

uma com 26 contatos de cada lado. Cada contato em um lado é conectado (ligado) a um contato no 

outro lado de maneira aleatória. Alguns modelos, como a Enigma de Serviço e a M3 têm 3 rotores ou 

rodas giratórias, mas o modelo M4, usado mais tarde na guerra exclusivamente para os submarinos 

alemães, tinham 4 rotores ou rodas. Cada vez que uma tecla é pressionada, a roda mais à direita é 

girada por um passo, resultando em um mapeamento diferente dos fios internos. Como resultado, 
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cada nova letra é codificada de forma diferente. Na figura 5 é possível ver o refletor da esquerda 

(UKW), rotores 3, 2, 1, refletor da direita (ETW), Stecker (misturador), contatos do teclado, painel 

de lâmpadas e conexão para a bateria (Battery). No exemplo acima a letra “Q” foi pressionada e a 

letra “E” no painel de lâmpadas acendeu indicando que a letra “Q” está cifrada na letra “E” naquele 

momento. Se a letra “Q” for pressionada outra vez, outra letra acenderá no painel de lâmpadas e não 

será a letra “E” (CRYPTO, 2016). 

 As versões militares alemãs da máquina de cifragem Enigma usavam fiação interna diferente, 

além de terem uma Steckerbrett (placa de conexões ou painel de plugues). A máquina Enigma 

apresentava uma aparência não muito agradável e ainda contava com buracos onde um operador 

poderia colocar plugues para conectar ainda mais pares de letras. Isso proporcionava mais uma 

camada de cifragem aumentando o número de configurações possíveis para aproximadamente 160 

trilhões. Nos círculos militares e governamentais alemães se estabeleceu uma certa complacência com 

este nível de segurança alcançado (PATERSON, 2009, p. 43). 

Figura 6 – Conectores do Steckerbrett    

                 

Fonte: http://www.cryptomuseum.com/crypto/enigma/i/img/300002/083/full.jpg 

3 Máquina de cifragem Enigma M4 ou U-Boot Enigma 

 A máquina de cifragem Enigma M4 foi desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial 

sendo a sucessora do modelo M3 que por sua vez era baseada na Enigma I. Era de uso exclusivo para 

a divisão de submarinos (U-Boot) da Kriegsmarine. O modelo M4 representou um papel vital na 

Batalha do Atlântico e foi introduzido em 2 de fevereiro 1942. Causou grande impacto nos 

decifradores de código aliados em Bletchley Park (BP), onde o seu tráfego era conhecido como Shark 
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(tubarão). Os aliados ficaram sem decifrar mensagens navais dos alemães por 9 meses até que novos 

livros de código foram capturados. 

 A Enigma M4 era fornecida com 8 rotores de codificação diferentes, (marcadas I a VIII), três 

das quais estavam na máquina a qualquer momento. A fiação dos rotores I a V era idêntica à do 

Enigma I. Ao contrário do Exército no entanto, a Marinha optou por ter letras (A-Z) na circunferência 

de cada rotor, ao invés de números (01-26). 

 Além de mais 3 rotores para escolher, um rotor extra ou Zusatzwalze foi adicionado à Enigma 

M4, à esquerda dos 3 rotores regulares. Este rotor extra adiciona um estágio adicional ao algoritmo 

criptográfico. O rotor extra não é movido durante a encriptação e não pode ser trocada com os outros 

três rotores. Quando o rotor extra é colocado na posição A, a máquina fica compatível com os 3 

rotores da Enigma I e da Enigma M3. São conhecidas duas versões diferentes da roda extra: Beta e 

Gamma.  

 Nos submarinos, a máquina Enigma era geralmente localizada na sala de rádio, embora em 

alguns casos fosse levado para o quarto do capitão para uma dupla encriptação (Sonderschlussel M). 

A maioria dos submarinos tinham duas máquinas Enigma disponíveis, para lidar com diferentes 

chaves no período anterior e posterior da meia-noite. Uma máquina Enigma seria então deixada com 

as configurações do dia anterior, enquanto que a outra era configurada com as configurações para o 

novo dia. Como algumas mensagens eram recebidas com atraso, elas poderiam ser rapidamente 

testadas com ambas as chaves. 

 Embora a Enigma comercial tivesse 4 rotores que se sobressaem na tampa superior, era na 

verdade uma máquina de 3 rotores com um refletor ajustável (UKW). A Enigma M4 entretanto, tem 

um rotor extra de cifragem à esquerda dos 3 rotores de codificação normais, sendo a única máquina 

derivada da Enigma I que pode verdadeiramente ser chamada uma máquina de 4 rotores. O 4º rotor 

adicional foi chamado de Zusatzwalze (rotor extra) ou Griechenwalze (rotor grego) sendo identificado 

com a letra grega Beta (β) ou Gamma (γ) (CRYPTO, 2016). 
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Figura 7 - O 4º rotor adicional foi chamado de Zusatzwalze (roda extra) ou Griechenwalze (roda 

grega) como ele foi identificado com a letra grega Beta (β) ou Gamma (γ). 

 

Fonte: http://www.cryptomuseum.com/crypto/enigma/m4/img/300012/151/small.jpg 

  

 O problema com a Zusatzwalze no entanto, foi que ele não poderia ser escolhido a partir do 

conjunto total de 8 rodas. Em outras palavras: não poderia ser trocado com as outras rodas. A razão 

para isso é que ele é construído de forma diferente. É mais estreito que os outros e tem contatos de 

mola de ambos os lados. Além disso, o UKW é mais estreito e tem 26 contatos de face plana, ao invés 

de pinos. Note que a roda extra não é conduzida pelos outros. Em outras palavras: ele nunca é movido 

durante o cifrado. De fato, junto com o UKW, é apenas um seletor para 26 UKWs diferentes. 

Figura 8 – Máquina de cifragem Enigma M4 

 

Fonte: http://www.cryptomuseum.com/crypto/enigma/m4/img/300012/087/small.jpg 
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Figura 9 – Máquina Enigma M4 com o rotor extra ou Zustzwalze 

 

Fonte: http://www.cryptomuseum.com/crypto/enigma/m4/img/300012/133/full.jpg 

 Note que embora o Zustzwalze possa ser definido para qualquer posição, ele não se move 

durante o processo de cifragem. Em outras palavras: ele não pode ser movido pela roda à sua direita. 

Isso pode ser considerado uma desvantagem, pois limita o número de permutações de todo o sistema. 

A combinação UKW + Zusatzwalze pode ser considerada como um seletor entre 26 UKWs diferentes. 

 Outra desvantagem do mecanismo de rotação do rotor é o fato de que os rotores se movem 

regularmente. Somente após a roda mais à direita ter completado uma revolução completa, faz com 

que a próxima roda faça um único passo. Como resultado, o segundo rotor (a partir da direita) só fará 

um passo a cada 26 caracteres e o terceiro rotor dificilmente se moverá. Isso torna a máquina 

previsível e mais fácil de quebrar. A única máquina com passo irregular foi o Enigma G ou 

(Zählwerkmaschine). 

  Os três rotores extras (VI, VII e VIII) têm dois entalhes cada, o que provoca uma rotação mais 

frequente do rotor e um passo menos regular. Isso foi feito como o rotor 3 (a partir da direita)  que 

quase nunca muda durante o processo de cifragem. 
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Figura 10 – Máquina Enigma M4 com os rotores de 2 entalhes cada um 

 

Fonte: http://www.cryptomuseum.com/crypto/enigma/m4/img/300012/189/small.jpg 

 Note-se, no entanto, que as rodas têm 2 entalhes cada. O número 2 entalhes em cada rotor não 

era um número primo relativo de 26 (26 podem ser divididos por 2) e que os entalhes estão 

posicionados em frente um do outro. O resultado é que o período de cifra é efetivamente reduzido 

pela metade, o que era mais uma desvantagem do sistema e um bônus para os codebreakers 

(decifradores de código) de Bletchley Park. 

 A máquina Enigma M4 veio por padrão com o refletor fino b e um rotor extra β (Beta). Eles 

foram conectados de tal maneira que juntos, com a roda β ajustada para 'A', a combinação se 

comportou exatamente como UKW-B no Enigma M3 e Enigma I. Isso tornou a máquina compatível 

com versões anteriores. Veja na figura 8. A máquina de cifragem Enigma M4 foi construída no chassi 

do M3 (que por sua vez foi baseado no chassis da máquina de cifragem Enigma I). A fim de ajustar 

o rotor-β extra no espaço existente, o novo refletor, UKW-b, teve que ser menor que o padrão UKW-

B (CRYPTO, 2016). 

Figura 11 – Refletor da máquina Enigma M4 

 

Fonte: http://www.cryptomuseum.com/crypto/enigma/m4/img/300012/139/small.jpg 
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 A imagem acima mostra o UKW-b, que tem um eixo oco curto montado no seu centro. O eixo 

oco é colocado sobre um eixo curto dentro da máquina e um pino de alinhamento é usado para manter 

UKW-b na posição correta. O rotor-β extra é então colocado sobre o eixo oco de modo que seus 

contatos alinham com os contatos de UKW-b. 

 Para além do UKW-b, a alternativa UKW-c foi também fornecida juntamente com o rotor 

extra γ (Gamma). Esta combinação era compatível com a norma UKW-C quando o rotor-γ foi 

ajustada para "A". Quando se utilizam outras combinações (isto é, UKW-b + γ e UKW-c + β) a 

máquina não era mais compatível com o M3 e com as máquinas usadas pela Wehrmacht e pela 

Luftwaffe (CRYPTO, 2016). 

Figura 12– Peça que substitui o rotor extra e o próprio rotor. 

 

Fonte: http://www.cryptomuseum.com/crypto/enigma/img/300017/001/small.jpg 

 Durante a Segunda Guerra Mundial, várias tentativas foram montadas para tornar o tráfego da 

máquina de cifragem Enigma mais seguro. Em janeiro de 1944, um refletor especial, chamado UKW-

D, foi introduzido pela Luftwaffe (Força Aérea Alemã). É pouco conhecido que um especial UKW-

D também foi desenvolvido para o Kriegsmarine (Marinha Alemã). A imagem acima mostra um 

extremamente raro UKW-D com um número de série começando com a letra M, indicando naval-use 

(Marine). Foi desenvolvido especialmente para a máquina M4, e poderia possivelmente também ser 

usado na Enigma M3 de 3 rotores. 

 Quando em uso, ele substitui tanto o refletor (UKW) como o rotor extra (Zusatzwalze). A letra 

D é gravada no corpo de UKW-D em tal posição que pode ser vista através da janela mais à esquerda 

da tampa do rotor da Enigma M4 (CRYPTO, 2016). 
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QUILOMBOS EM GOIÁS: A VIOLÊNCIA DA ESCRAVIDÃO E A 

RESISTÊNCIA NEGRA 
 

Gleisson Ferreira158 

 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar o histórico da resistência negra em Goiás sob 

os conceitos de escravidão, violência e resistência enfatizando o protagonismo dos indivíduos 

escravizados. Recorremos, para tanto, aos trabalhos de diversos pesquisadores, como Luiz Palacin, 

Martiniano José da Silva, entre outros, no intuito de evidenciar tanto uma história quanto uma 

historiografia dos quilombos em Goiás, buscando discutir os aspectos principais que levaram à 

formação dos mesmos e abordando entre eles a região de Lavrinhas de São Sebastião, cujas 

comunidades, na atualidade, constituem objeto de estudo de nosso trabalho de pesquisa, se 

reconhecem e buscam reconhecimento como comunidades remanescentes de quilombos. 

Palavras-chave: escravidão, violência, resistência. 

 

Introdução 

 

 Goiás está inserido na historiografia oficial como área de mineração em que o 

aquilombamento se verificou em quase todos os arraiais, pois segundo Luiz Palacin, em Goiás não 

havia arraial sem a sombra de um quilombo. (PALACIN, 1972) 

 A presença negra em Goiás remonta ao bandeirismo, mas é a partir da descoberta dos 

primeiros veios auríferos, com a fundação dos primeiros arraiais que ela se intensifica, uma vez que 

o braço negro escravizado era o responsável pela extração do ouro que enriquecia os senhores.  

 Dessa maneira a região da antiga sesmaria de Lavrinhas de São Sebastião (atualmente situada 

no município de São Luiz do Norte e à época pertencente ao Julgado de Pilar), iniciada em 1776 com 

numerosa escravaria, não foge a esse contexto. Tal comunidade dispõe de elementos históricos que a 

caracterizam como conhecida comunidade negra remanescente de quilombo e na atualidade 

reivindicam essa ancestralidade.  

                                                           
158 Mestrando em História pela Universidade Federal de Goiás – UFG. Orientador: Professor Dr. Alexandre Martins de 
Araújo. Contato: gleissonferreira@bol.com.br/glei2016son@gmail.comx’ 
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 Embora tenha sido conhecida comunidade negra remanescente de escravos/quilombos no 

passado, nenhum trabalho de pesquisa acadêmica foi realizado tendo as Lavrinhas como objeto ou 

com uma abordagem histórica, o que confere originalidade ao nosso trabalho. 

 Assim, nesse trabalho, apresentamos os principais estudos sobre a temática dos quilombos e 

da resistência negra em Goiás com base em uma tríade conceitual que ajuda a entender a formação 

dos quilombos no Brasil, e de forma particular em Goiás: escravidão, violência e resistência. 

Buscando também assim elementos históricos relacionados a Lavrinhas de São Sebastião onde a 

violência da escravatura se fez presente e a resistência negra também se verificou. 

 

A violência da escravidão e a formação dos quilombos em Goiás 

 

Segundo Clóvis Moura, em “Quilombos: resistência ao escravismo”: 

 

 
“Quilombo era, segundo a definição do rei de Portugal, em resposta à consulta do Conselho 

Ultramarino, datada de 2 de dezembro de 1740, “toda habitação de negros fugidos que 

passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados nem se 

achem pilões neles”. Dessa forma, no Brasil como em outras partes da América onde existiu 

o escravismo moderno, esses ajuntamentos proliferaram como sinal de protesto do negro 

escravo às condições desumanas e alienadas a que estava sujeito”. (MOURA,1987. p.11) 

 

 

Dessa forma, a partir de 1740, o entendimento legal sobre “quilombo” (isto é, já que a 

escravidão possuía estatuto jurídico) através de representante administrativo colonial, em resposta 

régia, passa a ter determinados critérios, a saber: 

FUGA: A existência de um quilombo dependeria primeiramente desse fator desafiador da 

escravidão, para formar “toda habitação de negros fugidos”. 

HABITAÇÂO: O fator habitação é muito importante e denota certa contradição. Já que o 

quilombo era “toda habitação de negros fugidos”, a inexistência de ranchos desabilita o quesito 

habitação, que mais apropriadamente deveria representar “refúgio”, uma vez que o número de 

indivíduos que compusessem o “quilombo” era mais representativo do que a própria existência de 

abrigo construído. 
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LUGAR ESPECÍFICO: “em parte despovoada”. Isso significa que a condição de lugar ermo, 

sem habitantes legais, isto é, não fugitivos, que os pudessem delatar e, onde se poderia viver sua 

liberdade à revelia da lei, configura mais um critério de identificação de um quilombo. 

AUTOSSUFICIÊNCIA: Este último fator é revelado pela questão da existência ou 

inexistência de um primitivo moinho ou instrumento de triturar conhecido em todo o país e até poucas 

décadas atrás ainda presente em quase todas as casas camponesas; o pilão. Como consta: “(...) nem 

se achem pilões neles”. O pilão indicaria a autossuficiência de tais grupos, que poderiam processar 

os grãos por eles mesmos produzidos, para seu sustento cotidiano. Mas o fator decisivo visa 

exatamente a inexistência desse instrumento, como prova de autossuficiência, que encontrado junto 

a essas habitações, poderia representar certa prosperidade, o que afrontaria as autoridades. 

Nos séculos XVII e XIX, viajantes europeus, em suas crônicas, fizeram ligeiras abordagens 

Sobre o negro em Goiás. Trabalhos que dedicaram maior atenção ao tema, em Goiás, surgem com 

Zoroastro Artiaga e Artur Ramos, por volta de 1950. O primeiro com o livro “História de Goiás”, no 

qual dedica um capítulo à “História da extinção da escravatura”. O segundo com o livro 

“Antropologia do Planalto Central”. (SILVA,2009) 

A partir das décadas de 1960 e1970 surgem trabalhos de pesquisadores dedicados a temática, 

como Luiz Palacin, Maria Augusta de Santana, Gilka Salles e, Martiniano José da Silva que dedicou 

dois trabalhos à  questão dos quilombos,  como: "Quilombos do Brasil Central" e "Sombra dos 

quilombos",  trabalho pioneiro na exploração do tema.  Trabalhos posteriores como "Kalunga: povo 

da terra" e "Negros do Cedro", de Mari de Nasaré Baioche, acrescentam grande contribuição ao 

estudo sobre o negro em Goiás, ao pesquisar comunidades remanescentes de quilombos como 

Kalunga, no Norte e, Cedro, no sul do Estado. Segundo Luiz Palacin, em: "Goiás 1722/1822: 

Estrutura e conjuntura numa capitania de minas", a dureza do trabalho, a falta de cuidados à segurança 

para sua realização na mineração nos rios, doenças decorrentes dessa exposição e de diversos outros 

fatores, além dos maus-tratos dos senhores, da má alimentação e vestimenta... levaram às  fugas que 

constituíram as formações de quilombos em Goiás.  Baseado em informações constantes da 

correspondência oficial, o autor explica que: 

 

 

“A brutalidade desta vida cercada por todos os lados é que empurrava o escravo a fugir para 

os quilombos.  Assim o interpretava o governador Conde dos Arcos. Respondendo a uma 

consulta régia  sôbre (sic) o castigo que devia impor-se aos fugitivos recapturados,  lançava 

a responsabilidade da fuga sobre os próprios donos: "A maior parte desses cativos fogem 

porque os donos não os sustentam e os não vestem e os não tratam com o amor e caridade 

devida,  tanto na saúde como na enfermidade que são obrigados, e, além de os tratarem mal 
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pelo que respeita ao sustento e vestido, fazem-lhes  mil sevicias (sic) de rigorosos e inauditos 

castigos." (PALACIN, 1972.  P. 92) 

 

 

Goiás, formado como área de mineração explorada pela força do braço escravo, insere-se 

numa economia cujo fim era o esgotamento triplo: das forças do cativo, primeiramente; das próprias 

minas,  depois; e por fim, da vontade e persistência dos exploradores. O primeiro tipo de esgotamento 

leva às fugas para os quilombos.  O segundo, ao aumento das pressões oficiais por produção e, 

consequentemente, da maior tentativa de exploração do produto e do trabalho escravo, gerando mais 

fugas, algumas quiçá  incentivados pelos próprios senhores,  desejosos de escaparem à  oneração da 

atividade, imposta pela metrópole através de taxas e impostos, e,  por fim,  o terceiro tipo de 

esgotamento,  o da vontade,  leva os senhores de grandes extensões de terra a abandonarem suas 

propriedades e a  buscarem novas paragens ao esvaziamento dos arraiais e à conhecida história da 

decadência de Goiás.  Com respeito à brutalidade da vida dos escravos nas áreas de mineração, cuja 

vida útil não passaria de 12 anos e, aos maus-tratos e sevícias de toda ordem a que eram submetidos 

pelos senhores, Palacin  considera que: 

 

 
"Se a existência de quilombos implica maus tratos para o escravo, em Goiás constituem um 

testemunho impressionante. Sòmente (sic) durante o governo (sic) de D. Marcos de Noronha, 

há através de sua correspondência, notícias de medidas tomadas contra quilombos em 

Tocantins, Arraias, Meia Ponte, Crixás,  Paracatu, Três Barras,  todos os caminhos do norte 

de Minas;  na mesma capital, tanto nos morros de levante como nos do poente, se 

encontravam refúgios,  a pouco mais de um tiro de pedra;  contudo o caso mais perigoso 

destes anos,  foi a conjuração dos negros de Pilar, escravos e calhambolas,  para assassinar 

toda (sic) a população branca,  aproveitando o bulício das festas de Pentecostes."(PALACIN, 

1972. p 93) 

 

Analisando a violência e dureza da escravidão nas áreas de garimpo em Goiás, relacionada à 

existência de quilombos, como relatava o próprio Conde dos Arcos, Palacin afirma ser 

particularmente impressionante essa realidade em Goiás, onde praticamente todos os arraiais teriam 

quilombos em suas proximidades, inclusive a própria capital. Esses dados explanam a peculiaridade 

da realidade da violência sofrida pelo escravo em Goiás, dando-nos uma ideia de sua dimensão. 

Um fator extremante dessa realidade é verificável na informação sobre uma conjuração negra 

em Pilar de Goiás, reunindo escravos e quilombolas que, aproveitando-se de uma ocasião de festa, 

matariam todos os brancos do arraial. Testemunho que indica a existência de um ódio dos negros do 

arraial por seus senhores e demais brancos, com justificado motivo, inclusive na documentação 

oficial: os maus tratos de que eram vítimas. 
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 Se a vida do escravo era dura no eito, levando às fugas, a violência da recaptura e das ações 

contra os quilombos alcançava maiores patamares:  

 

 
“As medidas contra os negros dos quilombos eram duras e se aplicavam à risca. o negro prêso 

(sic) pela primeira vez era exibido pelas ruas do arraial, levado à presença do juiz que o 

sentenciava sumàriamente (sic) em flagrante: a sentença incluía ser açoitado publicamente 

pelas ruas, depois conduzido à praça onde era marcado com ferro em brasa com um F nas 

espáduas, por fim atirado na cadeia que às vêzes (sic) ia até três meses. Para o relapso, a 

provisão de 6 de março de 1741 estatuía (sic) , além destes (sic) castigos, que se lhe cortasse 

uma orelha. A terceira tentativa ordinàriamente (sic) pagava com a vida.” (PALACIN, 1972. 

p. 93) 

 

 

Tais medidas violentas eram tomadas no intuito de coibir novas fugas entre os negros através 

do terror caudado àquele que, a título de exemplo, eram obrigados a assistir essas punições. Medidas 

essas que sabemos, contudo, não terem sido efetivas, dada a proliferação dos quilombos durante tais 

períodos. A ineficácia dessas medidas talvez se assente no “fiel da balança” do escravo que já 

experimentara todas as agruras da escravidão, sistema no qual a própria vida não lhe pertencia. Como 

punir com a dor e com a humilhação quem com isso convivia todos os dias? Como coibir a fuga a 

quem via nela o alívio para suas dores, a realização de sua vontade, mesmo que temporariamente? 

Como amedrontar com a morte quem não tinha arbítrio... a quem nem a própria vida lhe pertencia? 

Esses questionamentos podem dar-nos uma ideia dos questionamentos conjecturais de 

qualquer indivíduo colocado em tais condições, independente da cultura à qual pertença, 

independente de “ter nascido escravo”, pois a liberdade é algo indissociável da natureza humana, não 

por teorização filosófica, qualquer que seja, mas pelo sentimento natural de agir segundo sua vontade. 

A existência de quilombos faz surgir a figura do “capitão do mato”, indivíduo designado para 

a captura de negros fugidos; tinha salário pré-fixado e porcentagem por produção (às custas dos 

proprietários) isto é, número de indivíduos capturados. O capitão do mato era investido dos poderes 

máximos para a execução de sua tarefa, acompanhada de violências e injustiças diversas. Exemplo 

disso: 

 

“Em 1773, determinava o governador José de Almeida, para combater o surto dos quilombos, 

que o capitão do mato não poderia ser incriminado por matar ou ferir os negros cativos, se 

não constasse expressamente a “virulência”, assim como não poderia sofrer embargo de seu 

pagamento, quaisquer que fossem suas dívidas. A aceitação social sem nenhuma reserva, de 

seu modo de vida manifesta, mais que qualquer outra cousa (sic) a falta completa de 

questionamento sobre a justiça da escravatura.” (PALACIN, 1972.p.94) 
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Em relação à forma de atuar, Palacin estabelece uma relação entre o capitão do mato e o 

caçador de recompensas do folclore norte-americano, sobretudo no tocante à aceitação social de sua 

função. Mas o que impressiona mais, no tocante ao tratamento que os governantes davam à questão 

é o “julgamento” (referente a isso) de pessoa de elevado senso de moral e justiça como o Conde dos 

Arcos (D. Marcos de Noronha) e o governador D. José de Almeida Vasconcelos: 

 
“D. Marcos de Noronha, que (...) reconhecia que a fuga era, com frequência,, o último recurso 

do escravo contra os maus tratos, não deixa, sem embargo de qualificar de “destinos” e 

“desaforos” a luta por sua liberdade. 

D. José de Almeida interpreta as fugas: “Constando-me das contínuas deserções de negros 

cativos que impelidos de seus perversos costumes procuram viver impunemente nos matos...” 

e qualifica de “insultos” e “atrozes crimes” os pequenos atos de hostilidade – roubos de gado, 

convites aos escravos de unir-se a êles (sic) – dos prêtos dos quilombos, ordinàriamente (sic), 

sempre à defensiva.” (PALACÍN, 1972. p. 94) 

 

A cotidianidade da violência contra o negro e o desprezo à sua humanidade se tornaram uma 

questão tão comum, que mesmo pessoas consideradas justas e de boa índole tratavam com 

naturalidade os mais violentos excessos cometidos. Comentando informações de Taunay a respeito, 

Palacin considera que:  

 
“Era tão grande o desprêzo pelo escravo que até o compreensivo Tacques que a todos trata 

com indulgência, manifesta profunda complacência ao descrever o bárbaro ato de 

Bartolomeu Bueno do Prado que “em guerra contra esta canalha” assaltou os quilombos no 

caminho de São Paulo a Goiás, retornando com 3.900 pares de orelhas.” (TAUNAY apud 

PALACIN, 1972. p.94) 

 

Deve-se considerar que tais homens “esclarecidos”, isto é, que transpareciam influência 

ideológica corrente em seu tempo, o Iluminismo, não fugiam aos conflitos próprios do ser humano; 

às ambiguidades do agir político; à relatividade das relações humanas onde a consciência e a razão 

também são relativas; isto é: reconhecidas na defesa de seus interesses, mas relativa no 

reconhecimento à humanidade do outro, nesse caso o negro. Assim, homens considerados justos e 

éticos em um momento, em outro não tinham agido em conformidade com o que achavam, 

primeiramente, justo; mas de acordo com o que acreditavam ser  necessário e útil, de acordo com um 

sistema social ao qual sua consciência, se a ele fazia certa crítica implícita, explicitamente a ele estava 

submetida. 

Em “Sombra dos quilombos (Introdução ao estudo do negro em Goiás)”, Martiniano José da 

Silva busca elementos constitutivos da contribuição do negro para a história e cultura goiana, isto é, 

sua presença e atuação, bem como os elementos daí advindos, observáveis em aspectos culturais ainda 

presentes em Goiás. 
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Sobre a procedência étnica dos escravos em Goiás, comentando informações de outros 

autores, o autor informa que vieram angolas, congos, sudaneses, quissamas, egbanos, benguelas, 

guinés, dahomeanos, minas, cabindas, bambas, nagôs, benins, quibundos, vrumanos, mussocongos e 

outros grupos não identificados. Acrescenta ainda a existência de azuacos, tempas e bembas, 

informação que o autor atribui a Zoroastro Artiaga citado por Mendonça Teles. No entanto o autor 

ainda acrescenta a informação de Artur Ramos, de que a maioria dos negros que vieram para o Brasil 

Central eram negros bantos, ou seja: angolas congos e moçambiques. 

Martiniano José da Silva apresenta tais informações sobre as considerações dos referidos 

autores sobre a procedência étnica do negro goiano, mas reserva-se tão somente a apresentar essas 

considerações, alegando não entrar no mérito da questão cujo aclaramento exigiria grande rigor 

científico, o que os documentos de que dispunha não permitia. No entanto sobre a tese de Artur 

Ramos, afirma que “(...) ela se ratifica nos elementos recolhidos do folclore goiano, sobretudo 

através da leitura de contistas e romancistas, sem olvidar-se os estudos específicos do folclore 

goiano(...)” (SILVA, 1974.p.29). Silva ainda dá conta que: 

 
“De resto, esclarece Zoroastro Artiaga que os negros cacimbas vieram do Oeste africano; que 

os Quuissâmas trouxeram a experiência da indústria de transformação e se distinguiram na 

lavoura e nos engenhos; que os Congos trouxeram a alegria de suas danças folclóricas, 

destacando-se as congadas, os moçambiques e as cavalhadas; que os Egbanos são 

inteligentes, dóceis e dedicados aos patrões; que os Angolas eram preferidos nos mercados 

de escravos, já que além de humildes, eram alegres e inteligentes; que os Bambas eram bem 

feitos de corpo e as mulheres eram belas, e que eles trouxeram a capoeira e o jujutsu como 

defesa pessoal; que os Mandingas chegaram a abrir uma escola de feitiços em Pilar e Crixás, 

que ficou famosa, tais os seus prodígios na arte da magia (...)” (ARTIAGA apud SILVA, 

1974. p.29-30) 

 

Embora o autor destaque as referências do ilustre historiador goiano Zoroastro Artiaga sobre 

a diversidade de grupos africanos que vieram para Goiás, com comportamentos idealizados e 

inerentes à procedência étnica, deve-se considerar a diversidade do comportamento humano diante 

das circunstâncias. E que embora possa ter havido essa diversidade étnica, a maioria dos estudos 

apontam para um predomínio dos negros de origem banto, como congos, angolas e moçambiques. 

Sobre os famosos feitiços de Pilar e Crixás, narrativas ainda resistem na memória popular 

sobre as artes mágicas dos negros dessas regiões, no passado, o mesmo sendo dito em relação às 

Lavrinhas de São Sebastião, como consta em “Cartas de Goiás”. 

Aliás, referente a Lavrinhas de São Sebastião, “Sombra dos Quilombos” traz uma referência 

que a relaciona como conhecida comunidade quilombola em meados do século XX. Era caracterizada 



 

238 

 

 

   

como uma comunidade de “negros puros” ou com baixíssimo índice de miscigenação, informação 

que o autor transmite citando Mendonça Teles em citação a Domingos Félix de Souza: 

 
“Adianta-se que em Goiás, regra geral, não mais subsistem negros puros, sendo fácil 

verificar-se que os poucos encontrados são emigrados mais recentes de regiões como o norte 

de Minas e os chapadões do rio São Francisco. Além do quilombo do cedro, em Mineiros, 

podemos citar como exceção o quilombo formado em Lavrinhas de São Sebastião, no 

município de Jaraguá, que até há pouco subsistiu como grupo negro, e que o crescimento 

econômico da região já começou a miscigenar.” (SOUZA apud TELES apud SILVA, 1974.p. 

27) 

 

Essa miscigenação em Lavrinhas, porém, é bem mais antiga do que imaginava o autor citado 

por Silva. No início do século XX, 1919, Carlos Pereira de Magalhães, o autor das “Cartas de Goiás” 

já havia observado em Lavrinhas “a miscigenação das três raças” (MAGALHÃES, 2004). É 

observável também que com o citado crescimento econômico (e consequentemente, demográfico) da 

região, (verificado durante o governo Vargas com a Marcha para o Oeste) ela se intensificou. 

Sobrevivem também na memória popular da região os relatos de casamentos entre senhores brancos 

e suas escravas, indicando que a miscigenação estava ali presente desde o início da colonização. 

Em “Quilombos do Brasil Central”, Martiniano José da Silva dedica um capítulo à questão 

dos quilombos em Goiás, intitulado “Fugas e quilombos em Goiás”. Nas palavras do próprio autor, 

ele tenta fazer um mapeamento dos principais quilombos em Goiás entre 1719 e 1888, destacando 

além do quilombo dos Ambrósios, situado no triângulo mineiro e que antes pertencera a Goiás, os 

quilombos do Julgado de Pilar. Segundo Silva, organizou-se uma sedição dos negros escravos em 

Pilar, aliados aos quilombolas, com o intuito de matar todos os brancos por ocasião de uma festa 

religiosa: 

  
“Essa conjuração de negros de Pilar – único quilombo de Goiás, como o de Ambrósio, a 

merecer registro na historiografia brasileira – existente já no início da década de 1750 é a 

comunidade quilombola que mais apreensão causou às autoridades coloniais e aos 

exploradores das minas, como o povoador mineiro Manoel de Moraes Navarro, que se 

estabeleceu nas minas de Pilar, onde, ao enfrentar a resistente luta quilombola, teve um filho 

primogênito assassinado por um grupo de escravos, armados de foices, chuços, cacetes, etc.” 

(SILVA, 2008. p.346) 

 

Se por um lado, como refere Palacin, “A violência contra o escravo em Goiás constitui um 

testemunho impressionante” (PALACIN, 1972), a resistência escrava soube dar respostas, chegando, 

como refere Silva na citação acima, a impressionar as autoridades. Certamente eram conscientes da 

repressão, mas ao mesmo tempo também eram conscientes da injustiça e da desumanização que 

sofriam, respondendo a ela no mesmo tom de seus algozes, o tom da violência. Deixando a lição de 
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que o ser humano quando injustiçado e desumanizado, mesmo sendo fraco, em sua dor é capaz dos 

atos mais terríveis. 

Aliás, no citado período da rebelião negra dos escravos e quilombolas da região do Pilar, vale 

lembrar que as Lavrinhas de São Sebastião pertenciam a esse julgado. 

Magalhães afirma que sobre a fundação de Lavrinhas ouviu de várias pessoas a mesma 

história, que registrou a partir do depoimento de dona Benedita da Luz e dona Amância Pereira 

Ribeiro, filhas do senhor de Lavrinhas, o alferes Silvestre Pereira Ribeiro, netas do capitão Francisco 

Pereira Ribeiro e bisnetas do fundador de Lavrinhas e traficante de escravos, o português João Pereira 

Ribeiro. 

Relacionada à mineração e carregada de misticismo, a fundação de Lavrinhas é também 

considerada milagrosa, como consta relato de Magalhães em carta escrita do sítio da Prisca a 12 de 

maio de 1919: 

 
Depoimento de Benedita da Luz: Quem primeiro lavrou nas terras da Fazenda foi o traficante 

de negro angola João Pereira Ribeiro, português, que começou com numerosa escravaria no 

Morro do Buriti Queimado. Nesse tempo viajava-se  montada em boi, porquanto os morcegos 

aniquilavam os cavalos.  Esse homem era mau, escolhia um negro dobrado, arreava-o e nele 

montava calçado de espora.  Assim começou o arraial, e o velho se apossou das terras entre 

o Rio das Almas e o Rio dos Bois; nesse tempo se falava em sesmaria. Uma vez rico, tomou 

rumo de Portugal, despachando o seu filho,  Capitão Francisco, que minerava em Minas 

Gerais, para o para o Buriti Queimado. Meu avô multiplicou as catas no pé do morro e seu 

irmão Bento na outra margem; com o tempo, esse movimento tomou o nome de Lavrinhas 

de baixo.  E não foi só, abriu lavoura, formou fazenda e fez engenho,  suprindo o Pilar de 

pinga,  rapadura e açúcar mascavo. Ele trouxe de Roma a imagem do padroeiro São 

Sebastião, daquelas que Nosso Senhor e os apóstolos fizeram para socorro de todos nós. 

Agasalharam o santo na capela da coroa do morro.  Nas novenas da festa onomástica do 

Santo, o diabo passou pelo arraial, deixando visível o rastro do seu rabo. As galinhas 

cantavam como galo e os galos falavam como gente. Quando, no dia de festa, abriram a 

capela o altar estava vazio, o santo possuía espírito de vida e abandonara, desgostoso, o 

arraial. O capitão vestiu o luto e aceitou o parecer do seu capataz, Antônio Machado, que o 

santo estaria na estrada da marinha de volta para Roma. Partiu o povo, tendo à frente o 

capitão;  após 6 Léguas de marcha, atingiram a estrada de Pilar a Pirenópolis, uma légua 

acima do porto do Rio das Almas. À sombra de um pau-santo encontraram São Sebastião em 

descanso, e o povo,  de joelho, com salvas e alarido, saudou ou padroeiro.  Mas tornara-se 

tão pesado que 10 juntas de boi não conseguiram movê-lo. Trouxeram então os mucafis, mas 

em vez de terra saía ouro em pó.  "Milagre!", exclamou o povo. Por esse motivo, a mina 

tomou o nome de Lavrinhas de São Sebastião, que foi quem a descobriu, e nesse nome 

bendito foi registrado no Pilar e no Reino. Isso se passou em 1776, mais ou menos. 

(MAGALHÃES, 2004. p.75-76) 

 

 

A origem de Lavrinhas está, portanto, assentada sobre um mito fundador, o milagre da 

“imagem viva” de São Sebastião que além de possuir “espírito de vida”, ao fugir do Arraial do Buriti 

Queimado e ser encontrado onde hoje está Lavrinhas, também descobre aos colonos as novas minas, 
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as Lavrinhas, ocorrendo, portanto, um duplo milagre que carrega de sentido a existência do lugar que 

até a atualidade, desde 1776 o festeja. 

Outro aspecto do depoimento de dona Benedita da Luz reforça a violência da escravidão em 

Goiás - como já referia Palacin (1972) – ao citar como o bisavô seviciava os negros, tratando-os como 

animais de montaria, inclusive com o uso da espora, instrumento pontiagudo com que o cavaleiro 

calça o calcanhar e é usado para, ferindo o animal, o fazer andar mais ligeiramente e/ou submetê-lo à 

vontade do cavaleiro. Não é difícil imaginar que já nesse período houvesse iniciado aquilombamento 

em Lavrinhas. 

 

Considerações finais 

 

Escravidão, violência e quilombos são conceitos fundamentais para se compreender a 

dinâmica da resistência negra no Brasil e, particularmente, em Goiás que como área de mineração 

exigia cada vez mais do braço negro escravizado, levando à exaustão o negro que fugia; as minas, 

cujo minério se exauria pela extração primitiva e, por fim, da vontade dos colonos mineradores que 

abandonavam os arraiais e buscavam outras paragens, levando à conhecida visão da decadência de 

Goiás. 

Toda a gama de estudos sobre o negro em Goiás, abordada neste trabalho são o resultado dos 

esforços de pesquisadores tanto no intuito de desvendar a resistência negra, quanto em estudos mais 

recentes, de discutir o protagonismo dos mesmos na busca por sua liberdade, como sujeitos ativos 

nesse processo. Como já dito anteriormente, em Goiás no período da mineração não havia arraial que 

não tivesse em suas proximidades a existência de um quilombo, o que relacionado à violência como 

fator de aquilombamento, reforça tanto a amplitude dessa violência quanto a resposta negra a ela 

através da fuga para os quilombos. 

Esses fatores em conjunto resultam na existência na atualidade de comunidades 

remanescentes dos bastiões dessa resistência, os quilombos. Tais comunidades, como as de Lavrinhas 

de São Sebastião, cujos testemunhos históricos a inserem no contexto e conferem legitimidade a suas 

reivindicações identitárias na atualidade. 
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OBSTANTE A REPULSA DA COR: A REPRESENTAÇÃO DOS 

PARDOS EM GOIÁS NO INÍCIO DO SÉCULO XIX 
 

Igor Fernandes de Alencar159 
 

RESUMO: O mundo atlântico em suas experiências coloniais, fundamentalmente entre os séculos 

XVI e XIX, procurou contornos rigorosos acerca da condição de servidão, tal qual dos dispositivos 

de alteração no status jurídico para quem tornou-se liberto. Na América portuguesa, da relação dispare 

entre senhor e escravo, as alforrias foram estabelecidas enquanto dispositivos legais a propiciar que, 

escravizados, libertos pudessem se tornar. Ao “apagar das luzes” setecentistas e início do oitocentos, 

uma qualidade de gente expressiva numericamente, vê-se notar também em meio aos ordenamentos 

e dispositivos sociais circunscritos a Vila Boa, na Capitania de Goiás. 

 

Fronteira entre escravidão e liberdade: o dispositivo legal contido nas alforrias 

 

A história dos sujeitos que incessante lutaram por liberdade nas américas esta intrinsecamente 

ligada a escravidão. Neste sentido, o que diferencia estas forças aparentemente tão antagônicas? Vale 

lembrar que, a experiência daqueles que entre os séculos XVI e XIX circundaram no mundo atlântico, 

a questão da diferença entre liberdade e escravidão era fundamental. Neste contexto, a escravidão 

vigorava legalmente na interação entre indígenas, africanos e europeus. Este último, imbuído de uma 

discursiva posição civilizatória delineava as fronteiras do ser livre e da condição de cativo a subjugar 

os dois primeiros a depender do contexto relacional. 

A fim de estabelecer seguridade e ampliação dos poderes dos senhores, as mais variadas 

administrações coloniais no mundo atlântico, buscaram traçar fronteiras mais rígidas sobre a condição 

de servidão, bem como das possibilidades de mudança no status jurídicos para aqueles que viessem 

a se sagrar libertos. Nas sociedades escravistas modernas, a exemplo da portuguesa, advinda do 

Direito Romano, mesmo que resguardasse o direito de propriedade a formalizar seres humanos 

enquanto “cousas”, reconhecia no escravo um homem, uma pessoa. Este critério servia, inclusive, 

para não imputar ao senhor o exercício de impunimente aniquilar sua propriedade (MALHEIROS, 

1866).  

                                                           
159 Mestrando em História pelo PPGH/UFG, sob orientação do Prof. Dr. Alberto Baena Zapatero. Bolsista 
CAPES. Email para possíveis contatos: igor4p@gmail.com 



 

243 

 

 

   

A constar na pratica daqueles que se convencionou chamar de historiadores sociais, na década 

de 1980, pesquisas pautadas em documentos jurídicos relegaram análises sobre o movimento de 

mulheres e homens a fim de assegurar liberdade ou manutenção da escravidão na tênue fronteira que 

cercava cada uma. Liberdade e escravidão continham muitas gradações e implicações sociais. E, 

dentre os mais variados recursos discursivos como inventários, cartas de liberdade, testamentos, nos 

estima a evidenciar estratégias de liberdade por parte daqueles desprovidos de personalidade jurídica.  

Ao longo do tempo, a justiça também se transformou, em toda América, em um 

importante lócus de questionamento e ressignificação dos conceitos de escravidão e 

liberdade. Reis e políticos podiam criar leis, mas, quando surgiam as disputas, eram 

os juízes e os júris que as aplicavam, produzindo resultados imediatos e tangíveis 

sobre a vida das pessoas. Escravos, libertos e africanos livres – ou seus descendentes 

– podiam em circunstâncias especiais demandar por direitos na justiça, inserindo 

seus interesses em uma emergente linguagem de cidadania, direito natural e direitos 

humanos (GRINBERG, 2013).  

 

  Compreendendo as dinâmicas estruturantes da sociedade escravista, e o seu lugar neste 

mundo, mulheres e homens escravizados teceram múltiplas estratégias em busca de negociar e exigir 

suas liberdades, tanto individual quanto coletivamente. Desenvolveram verdadeiras comunidades 

associativas, a desempenhar na vida familiar ou em grupo, religiosa, militar e em comunidades 

daqueles que insurgiram frente a estrutura colonial e formarem os quilombos. Este tecido social 

compreendia numa rede de solidariedade, confiança e resistência. Escravizados atuantes na 

mineração, bem como cativos urbanos, assimilaram a ajuda mutua destas sociedades a fim de comprar 

suas liberdades (MATTOSO, 2016).  

 Katia Mattoso nos elucida que esta solidariedade em muito já se criara desde a travessia 

atlântica, a exemplo dos embarcados na navegação Emilia em Onim, atual Lagos, em 1821. Mais de 

uma década depois, em 1836, cerca de 200 escravizados tiveram por sorte comum se tornarem 

alforriados baianos graças ao empenho de um de seus companheiros de transportados d´África. Que, 

tencionara ainda o aluguel de uma embarcação para que regressassem ao continente de origem. Bem 

como a narrativa envolta do rei africano que comprara um a um dos membros de sua comunidade, 

escravizados consigo e trazidos para o “novo mundo”. A peleja deste soberano é ressaltado nos 

festejos acompanhado de congados nas Minas Gerais e conhecido nacionalmente pelo nome de 

Chico-Rei (MATTOSO, 2016, 127). 

Gratuita ou condicionalmente o senhor podia libertar o escravo. Conseguindo meios 

suficientes a fim de efetivar a compra da liberdade, a alforria constava-se no ato de renúncia ao qual 

o senhor abdicava de seus direitos sobre o escravo, sendo uma disposição institucional legal. Nas 

áreas de mineração, onde se possibilitava encontrar pedras preciosas, propiciaram significativos 
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números de escravos comprando suas liberdades. Escravizados ainda eram libertados por seus 

senhores por terem prestados bons serviços aos mesmo, por gratidão, ou mesmo por serem filhos dos 

senhores (SCHWARTZ, 2001).  

Quando do atrito entre escravizado e senhor sobre o interesse da efetivação da compra de 

liberdade pelo primeiro, essa contenda poderia se estender aos autos da justiça. Neste caso, todas as 

Américas vivenciaram estas ações de escravizados contra seus senhores, e são usualmente conhecidas 

como “ações de liberdade”. No contexto brasileiro, ao analisar a passagem do trabalho escravo ao 

livre, em Pernambuco, Eisenberg já fazia ressalvas sobre a importância destes estudos para um melhor 

entendimento da legislação (EISENBERG, 1977). Sílvia Lara também faz intento a estas disposições 

jurídicas em sua obra Campos da Violência: escravos e senhores na Capitania do Rio de Janeiro 

(LARA, 1988). Tendo o Rio de Janeiro oitocentista como pano de fundo, Sidney Chalhoub observa 

nas ações a possibilidade de aferir a voz dos escravizados e alguns atilamentos destes dentro do 

sistema escravista (CHALHOUB, 1990). 

As novas perspectivas da historiografia brasileira contemporânea, grassou olhares a 

escravidão em contextos mais particulares ampliando também à análise das fontes de forma a ilustrar 

cotidianos sociais envolto de uma complexificação das relações pessoais, provocando uma renúncia 

a polarização entre as ideias de passividade e rebeldia (GRINBERG, 1994). Neste bojo, as ações de 

liberdade empenhadas pelos escravizados, via representação, tecia dentre as normas vigentes, 

possibilidades de conquista de suas liberdades.  

Aqui temos tratado das mais variadas iniciativas a fim da conquista da liberdade, na ação dos 

escravizados pelos dispositivos legais tendo as alforrias enquanto meta. Mas, é oportuno lembramos 

que, várias comunidades de “negros fugidos”, expoente da resistência à instituição escravista, que 

floresceram nos séculos XVII e XVIII, chegaram a se espalhar por toda América. Individualmente ou 

em pequenos grupos, a fuga para áreas de difícil acesso com possibilidades de uso deste espaços 

enquanto defesa natural diante do controle das autoridades, se configuraram nos quilombos. 

 

As cores nas classificações sociais 

 

Das fricções no ordenamento preestabelecido pelo empreendimento colonial, os “náufragos” 

buscam firmamentos. Nas minas, mesmo que ao constar das fragilidades na relação senhor e escravo, 

por fácil imperando a vontade do primeiro, as alforrias por muito significou aos escravizados. Para 

tanto que, homens de cor já libertos, não se limitaram ao teto pré-estabelecido, tendenciaram ir mais 
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adiante. Uma espécie de consciência dos excluídos, há brotar no núcleo central do povo goiano no 

início do século XIX.  

A esta altura (início do XIX), em comparação ao mapa populacional de 1742, o de1804 atesta 

que enquanto brancos e escravos, diminuíam progressivamente, a categoria intermediária de mulatos 

e pretos forros era significativamente mais numerosa. Dados que evidenciam a afirmação tecida por 

Palacin que, “Goiás era, no início do século XIX, uma terra habitada por homens de cor.” (PALACÍN, 

2017). 

A historiografia que analisa as dinâmicas coloniais na América portuguesa, refere-se a cor, 

constantemente enquanto lugar social160. Acompanhando o processo de expansão do regime 

escravista, as hierarquias sociais também foram acometidas de ressignificações. Os significativos 

números de cartas de liberdade na Vila Boa oitocentista, demonstra quadros expressivos dentre 

aqueles ocupantes da camada de homens livres de cor, novas classificações sociais foram sendo 

compostas a ditar o afastamentos destes da experiência do cativeiro (MATTOS, 20047). 

Mesmo sujeitos livres ou libertos, caracterizados em preto ou pardo, carregavam consigo a 

herança do cativeiro. Preto conferia-se em sinônimo de escravo, sobretudo escravo africano. Libertos, 

mesmo alforriados já há algum tempo, por intento também eram pretos. A inserção social, e quiçá a 

ascensão destes numa sociedade verticalmente hierarquizada encontrava muitas dificuldades, a língua 

é um bom exemplo dentre as limitações (FARIA, 1998; tb. MATTOSO, 2016)161. 

Há uma assertiva empenhada por Grinberg acerca das possibilidades de conquista da alforria, 

relegando mais chance aos crioulos e menor a homens jovens africanos, sendo um remontar 

discursivo usual na historiografia sobre alforrias. Em muito, levando em consideração que as alforrias 

são resultantes das negociações entre escravizados e senhores, nos dispondo de demonstrativo a 

perceber as relações de intimidade construída por ambos (GRINBERG, 2013)162. 

                                                           
160 Para uma discussão sobre a definição colonial e os enquadramentos sociais das cores: A limitação inicial por motivo 
racial limitava-se aos judeus, mouros e hereges, coadunando preconceitos religiosos e raciais. BOXER, C. O Império 
marítimo português 1415-1825. SP: Cia das Letras, 2002, p. 275. VAINFAS, R. (Org.). Dicionário do Brasil Colonial (1500-
1808).  RJ: Objetiva, 2001. p. 500-501. Cf. entre outros VIANA, L. O idioma da mestiçagem: as irmandades de pardos na 
América Portuguesa. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2007.; MATTOS, H. Henrique Dias: expansão e limites da 
justiça distributiva no império português. In: VAINFAS, R. et all (Org). Retratos do Império: trajetórias individuais no 
mundo português nos séculos XVI a XIX. RJ: EdUFF, 2006, p. 29-45. 
161 Definições dicionarizáveis de Bluteau. Preto: Negro. Preto também se chama o escravo Preto. Servus niger. In.: 
BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico ... Coimbra: Collegio das Artes da 
Companhia de Jesus, 1712 - 1728. 8 v.; FARIA, S. de Castro. A Colônia em Movimento. Fortuna e família no cotidiano 
colonial. Rio de Janeiro, 1998, pp. 135-139. 
162 Crioulo: escravo, que nasceo na casa do seu senhor (BLUTEAU, 1712-1727). Aquele que nasceu escravo no Brasil 
(MATTOSO, 2016). 
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No antigo regime, a mestiçagem não limitou a cor da pele, os valores sociais também 

compuseram este fenômeno. Imerso no processo de ascensão social possível dentre aos ordenamentos 

coloniais, no geral, os pardos compunham dentre aqueles que progressivamente tendiam se afastar do 

universo da escravidão. Por vezes, nem cores a estes era atribuída.  

Pardo e mulato conferiam-se no mesmo tipo humano. A versar olhares sobre a documentação 

de caráter oficial/formal, usualmente preferia-se o uso do termo pardo em contraposição a mulato163.  

[...] é somente a partir da análise interna das fontes, isto é, da tipificação das 

circunstâncias do aparecimento dos termos, que é possível vislumbrar uma 

explicação um pouco maus acurada para a existência de dois vocábulos distintos que 

descrevem os filhos de brancos com negros. [...] os filhos de brancos com negros 

que se comportavam de modo reprovável eram denominados simplesmente mulatos, 

enquanto aqueles que se comportavam de modo tido como digno eram denominados 

de pardos. Tal partilha, vista estritamente pelo viés dos tipos humanos (filhos de 

brancos com negros), parece servir certamente para designar um mesmo tipo. Porém, 

como tipo social, há uma especificidades no uso dos vocábulos mulato e pardo 
(PESSOA, 2007).  

 

Portanto, se faz necessário levar à cabo as circunstâncias e forma de referências feitas aos 

vocábulos mulato e pardo. Os mulatos são usualmente recobertos de desprezo pelos discursos a eles 

direcionados. “Esse discurso caluniador é dirigido àqueles mulatos que vivem sob a proteção de 

alguém de honra, na maior parte das vezes seu pai” (PESSOA, 2007).   

E, a tal a mancha de cor ao qual portavam, mesmo que sujeitos livros enquadrados no princípio 

do partus sequitur ventrem164 podia macular também sujeitos brancos ao ponto destes serem 

enquadrados também como pardos (SOARES, 2009)165. Ocupantes do lugar da hora e estima, havidos 

a nobreza dos trópicos como bem nos asseguro Maria Beatriz Nizza da Silva (2005), os homens 

brancos, enquadrava-se em sinônimos de “bem nascidos” e bom comportamento166. Tal ocupação na 

                                                           
163 Mulato: Filha, & filho de branca, & negra, ou negro, & de mulher branca (BLUTEAU, 1712-1728). Individuo em geral 
nascido da união de negros e brancos (MATTOSO, 2016). 
164 Advinda da experiência do Direito Romano, ao qual Portugal era signatário, a expressão literalmente significava que 
o parto segue o ventre, indistintamente do estatuto social do pai, significava que a condição da criança seguia-se a 
mesma da mãe.  
165 Para quem de longe observou, em suas definições de Bluteau: Pardo: Cor entre branco, & preto, própria do pardal, 
dõde parece lhe veyo o nome; Homem pardo. Vid. Mulato. BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, 
anatomico, architectonico ... Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712 - 1728. 8 v. Marcio Soares 
analisou a trajetória de ascensão social da família da escravizada Ana Maria da Rocha, residente em Campos dos 
Goitacazes, por muito ignorava um passado de ascendência escrava por tida mulher parda. Em 1761, Ana contrai 
matrimônio com Zeferino José de Faria Gaio, branco, que após a união, recebe desígnios de pardo. SOARES, M. de Sousa. 
A remissão do cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos escravos nos Campos dos Goitacases, c. 1759 – c. 1830. Rio 
de Janeiro, 2009, p. 262-270. 
166 Homem branco: Bem nascido, & que ate na cor se diferença dos escravos, que de ordinario são pretos, ou mulatos 
(BLUTEAU, 1712-1727).  
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hierarquia social, fez com que estes seguissem em tênue apreensão as inserções sociais peleadas pelos 

homens pardos da Vila Boa oitocentista.  

 

Impedimentos sociais da cor  

 

Um requerimento de 1803, encaminhado ao Príncipe Regente (que viria se tornar Dom João 

VI), nos é servido à compreensão de que dentre as possíveis diferenciações a circunscrever os 

solicitantes, há elementos articuladores em uma identificação coletiva que busca traçar um sentido 

comum. Assim, intitulavam-se “Os homens pardos nacionais e habitantes da Capitania de Vila Boa 

de Goiás, os mais humildes e fiéis vassalos de Vossa Alteza Real”.167 

Palacin consta através da petição dos homens pardos, uma solidariedade, mesmo que 

defensiva, indicando para uma “consciência de corpo”. Dentre aqueles 79 assinantes, há de se destacar 

o número acentuado dos que possuíam patentes militares, perfazendo em 31. Destes, um coronel das 

milícias, o primeiro a assinar (PALACÍN, 2017). Ocupar estes corpos militares se convertia em gozar 

uma estima um pouco maior. E, é em referência aos serviços militares prestados, como na defesa de 

ataques de naturais, a exemplos das nações Caiapó e Chavante; participação nos aldeamentos; e 

penosas tarefas cotidianas, com méritos reconhecidos ainda por governadores são feitos mencionados 

por esses homens pardos no documento. 

Como já ressaltado, pela cor, pardo e mulato pouco se diferenciavam. O pretenso 

distanciamento dos pardos era mais acerca do estigma da “mulatice” (por certo criação dos brancos), 

que distanciar propriamente dos mulatos. Logo, os pardos tentavam se desvencilhar da imagem de 

rebeldia apregoada ao mulatos, grassando-se como amigos da ordem “os que diariamente fazem nesta 

praça, conforme ás ordens do mesmo governador, arregimentados, fardados, disciplinados, prontos 

para tudo [...]168.  

 Em menor número em termos quantitativos, a minoria branca via-se ameaçada naquilo que 

lhes resguardava distinção; os privilégios. A progressiva ascensão de negros livres, especialmente de 

mulatos, elucida que a solicitação pela ocupação dos cargos públicos, constava de um reclame por 

igualdade política e social. A representar o poder da minoria branca local, a Câmara opunha-se 

                                                           
167 AHU_ACL_CU_008, Cx. 47, D. 2700.  

168 AHU-Goiás  AHU_ACL_CU_008, Cx. 47, D. 2700. Também em PALACIN, 2017, p. 90. 
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arduamente a barrar qualquer candidatura de homens pardos a cargos eletivos como de vereadores e 

juízes.  

Agravo exaltado nas circunstâncias da eleição nos Pelouros, onde João Pedro da Cunha, 

branco casado com uma mulata de segundo grau, fora eleito vereador, proibido de ser empossado por 

aqueles que seriam seus colegas de vereação. Tais vereadores convocarão as determinações prescritas 

no alvará que expressamente proibia de se empossar pessoas ditas infectas de pretos para cargos 

importantes, prescrito pelo rei Dom João ao capitão general de Minas, Lourenço de Almeida169.   

Estas uniões proibidas entre brancos com pretas, geraram os pardos, qualidade170 de gente que 

às vistas das elites eram tidos por mulatos. Em carta, os camaristas denunciavam que em prejuízo as 

“pessoas de bem” o governador “protege aos piores e dignas de reparos”. 

[...] Contra os Magistra 

dos, e pesoas do melhor comportamento, e respeito, protegen 

do só os peyores homens da terra, os pretos, e mulatos cap 

tivos com graves prejuízo, e desordens das fabricas e de   

e de seus senhores, chegando quazi a ponto da 

mayor ruina e do perigo de hú levante, mostrando-se 

muito favoravel a hé para os forros e libertos a fim de ter 

da sua parte este mayor numero de habitantes: de todo 

o referido e de que pela mayor parte tem resultado as pie 

dozas e fraternais providencias de Vossa Alteza Real 

a favor destes seus humildes vasallos contra 

o dito Governador. hé não menos de ariscada e perigosa conse 

quencia para esta Capitania, e o Brazil todo a escandaloza 

protecão que o dito Governador tem praticado com hú mulato 

de 2° grao Antonio Joze Vidal de Ataide171.  

 

 

Raimundo Pessoa analisa densamente os discursos coloniais alocados sobre a figura do 

mulato, e os estigmas que hora ou outra se constava nas práticas de tal segmento.  A nomeação a 

cargos honroso, como o de vereação, implicava que o pleiteante não portasse “sangue infecto”. E, 

                                                           
169 Condenada por D. João V, que em 1725 ordenou que no futuro todos os candidatos a cargos municipais deveriam 
ser brancos e casados com mulheres brancas. Ver.: RUSSEL-WOOD, A. J. R. O governo local na América portuguesa: um 
estudo de divergência cultural. – Trad. Nicolau Sevcenko e Ana Maria Lane, revista por M. O. Dias, de artigo publicado 
em inglês in Comparative Studies in Society and History, vol. 16, n° 2 (março de 1974), pp. 187 a 231. 
170 A qualidade referia-se a cor, mas, nem sempre tão só a cor (LEMKE, Maria. 2012, p. 50). Para mais: RUSSEL-WOOD, 
Antony J. Escravos e libertos no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 297. 
171 AHU_ACL_CU_008, Cx. 45, D. 2650. Maria Lemke nos situa imerso a trajetória de Antonio José Vidal de Ataíde, ao 
qual desempenhava a função de capitão de uma Companhia de Ordenanças, e por suas “qualidades” foi indicado para 
ajudante de tabelião, cargo no qual foi empossado por D. João Manoel de Menezes (LEMKE, 2012). Optamos por seguir 
a indicação de transcrição dos documento seguindo linha por linha e mantendo a divisão paragráfica do original. Para 
mais: ARAUJO, Roberto Jorge Chaves. As Normas Técnicas para Transcrição e Edição de Documentos Manuscritos e 
Alguns Fatos Gráficos da história da escrita nelas normalizados. Disponível em: ˂ 
http://www.al.pb.gov.br/elegispb/?page_id=1086 > Acesso em: 23 de maio de 2016. 
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que ainda bem inclinados, soubessem guardar segredos e não fossem cometidos por “intrigas, 

falsidades e aleivosias” (LEMKE, 2012).  

Analisando comparativamente as dinâmicas da colonização portuguesa na América e na 

África central, Charles Boxer debate sobre as relações “raciais” e seus processos de miscigenação. 

Unidas pela demanda e suprimento de cativos, as duas margens da conexão atlântica partilharam, 

cada qual com seu significado e alcance, a experiência com a miscigenação. Fica clarividente a 

contestação das ideias que se convencionou a partir das aspirações de Gilberto Freyre, de que o Brasil 

seria um “paraíso para os mulatos”, ao sintetizar que a experiência de violência nos trópicos 

convencionava mais dizer que o Brasil era mesmo um “inferno para os negros” (BOXER, 1967).  

Fazendo usos de várias fontes acerca do Brasil colonial, Boxer evidencia exemplos, de 

discriminação social e legal pautadas em barreiras de cor e condição. Em interpretações às 

elucidações deste autor, Larissa Viana ressalva que o ponto alto desta tensão “racial” evidenciava na 

“pequena expectativa de mobilidade ascendente acessível aos mulatos e negros livres no Brasil 

colonial”, argumentos que corroboram com a literatura revisionista e crítica, em voga nos anos de 

1960, que também se opôs diretamente ao “mito da democracia racial”. 

Em contraste ao litoral açucareiro, as regiões de mineração dispuseram de sociedades mais 

diferenciadas na concepção étnica, jurídica e social.  

Dos contatos entre portugueses, indígenas e africanos, originava-se o crescimento 

das populações mestiças, cujo status variava intensamente de acordo com o período 

em questão, as condições econômicas, a demografia e o padrão de alforrias em cada 

uma das regiões coloniais (VIANA, 2007). 

 

A reação dos camaristas atestadas na correspondência enviada ao El Rey, demonstra paisagens 

vilaboenses oitocentistas circunscritas em um ambiente de acirradas disputas sociais, uns vivenciando 

uma significativa mobilidade social (mesmo que pequena), buscavam ocupar espaços ainda distinto 

a sua coletividade; enquanto outros, observavam estes movimentos com um latente temor em perda 

de regalias. Afinal, mesmo que estas significativas proposições não contrariassem a estrutura ao qual 

estavam inseridos, elas mexiam significativamente nas dinâmicas sociais ao abalar privilégios 

imemoriais. 
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AS MEMÓIRES DE GARIBALDI (1860) ENTRE ALEXANDRE 

DUMAS E GIUSEPPE GARIBALDI  
 

Isabella Nogueira172 
 

RESUMO: Neste artigos queremos refletir sobre a produção da obra Mémoires de Garibaldi 

publicada na Paris de 1860. Na capa do livro é apresentado que o texto das suas memórias foi escrito 

pelo italiano Giuseppe Garibaldi e foi publicado e comentado pelo famoso escritor francês Alexandre 

Dumas. Ao lermos isso parece que tudo está explicado, no entanto, uma análise mais atenta mostrará 

que a produção deste livro não se resume apenas em Garibaldi escrevendo e Dumas publicando. 

Identificamos no texto comparando-o com as Memórias de Garibaldi sem a interferência do literato 

uma intensa presença deste último. As questões que ficam, antes que nos propomos a estudar qualquer 

outra fase do livro é: como ocorreu o processo de produção desta obra? Quem é o autor desta?  

Palavras-chave: Memórias, Giuseppe Garibaldi, Alexandre Dumas. 

 

 

 Tudo começou em Tanger em 1849, quando Giuseppe Garibaldi, exilado, interessou-se por 

escrever e publicar suas memórias. O primeiro volume de sua autobiografia consiste na história da 

sua infância até o ano de seu retorno a Itália, ocorrido em 1848, e foi publicado pela primeira vez em 

1859, em inglês, por Theodor Dwight, nos Estados Unidos. (BUDILLON, 2010) 173 

 Garibaldi começava a escrever o segundo volume entre 1859 e 1860, em uma fase de 

suspensão das atividades bélicas. Uma terceira redação ocorreu entre o final de 1871 e o início de 

1872, a qual inclui a campanha da França de 1870. No ano de 1872, foi publicada, em italiano, a 

autobiografia considerada completa e oficial, que se encontra arquivada em Bologna. Apesar disso, 

em 1875, Garibaldi inseriu ainda algumas anotações que sairiam em edições posteriores – uma das 

mais completas é a de 1888, da editora Barbera, da qual fizemos uso para nossos estudos. Hoje o 

manuscrito original encontra-se no Arquivo Nacional de Roma. (BUDILLON, 2010) 

 Giuseppe Garibaldi, chamado tradicionalmente de “herói de dois mundos”, após sua volta da 

América do Sul à Itália, aos 41 anos de idade em junho de 1848, fez de sua imagem um modo para 

conseguir propagar suas ideias e fazer delas seu caráter político. Ele também dirá, em carta a Speranza 

                                                           
172    Mestranda em História pelo Programa de Pós-graduação em História pela Universidade Federal de Goiás na linha de 

pesquisa “Ideias, saberes e escritos da (e na) História sob orientação da Professora Doutora Raquel Machado 

Gonçalves Campos. Bolsista CAPES.   
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Von Schwartz, que seu interesse em escrever está ligado a um jeito honesto de ganhar a vida. 

(GARIBALDI, 1982) 

 Personagens como Speranza Von Schwartz, Theodor Dwight e Giovanni Battista Cuneo 

ajudaram o general no trabalho de imprensa, mas é o trabalho de Alexandre Dumas que interessa-nos 

para nossos estudos. Mémoires de Garibaldi: traduites sur le manuscrit originel foi publicada por 

Dumas em 1860, na França, e trata-se da autobiografia de Garibaldi comentada pelo literato. (BRUM, 

2011) 

 Dumas foi um importante personagem do século XIX, que ficou conhecido por suas obras Os 

três mosqueteiros (1844) e O Conde de Monte Cristo (1845). Francês e bem inserido na sociedade de 

sua época, também foi um escritor marginalizado do sistema artístico erudito. Dizia-se 

antimonarquista e anticlerical e fazia de sua escrita um modo de luta e protesto. Por meio da literatura, 

escrevia em linhas sutis a realidade, isso porque atrás de cada um de seus romances e novelas existia 

uma pesquisa bem fundada de História, que geralmente não era executada por ele.  

 Pensemos um Dumas de acordo com o que Abreu (2014, p.42) propõe: 

 

Como homens de letras, eles interagem com o poder político, especialmente no 

século XIX, quando, em diversas partes do mundo, se desenvolveram processos de 

constituição das nações e do sentimento nacional nos quais os letrados tiveram papel 

ativo e, muitas vezes, decisivo. 

 

 As memórias como falaremos adiante, tiveram um grande objetivo político, mas 

materialmente como ocorreu o processo de produção das edições? Quando a proposta é estudar as 

Mémoires de Garibaldi temos que diferenciar os vários processos de escrita e publicação. Budillon 

coloca-nos já de início uma primeira reflexão, Garibaldi sempre que escrevia entregava quando podia 

o manuscrito a uma segunda pessoa a qual, ao publicar, sempre interferia na narrativa. Como já 

dissemos a que mais destacou-se nesse processo foi a publicada e comentada por Dumas, após essa 

edição outras sucederam-se com o mesmo texto. Houve um verdadeiro furacão de traduções e 

reedições. Quando, por exemplo, falamos da edição de Dwight publicada em Nova York, em 1859 

pouco aproxima-se da publicada por Dumas em 1860.  Além disso, Budillon nos informa que durante 

o período de 1859 a 1970 foram publicadas oitenta e três edições das memórias de Garibaldi em todos 

os países entre estas 42 foram publicadas entre o período de 1859 a 1862. (BUDILLON, 2010) 

 Até o período de 1970 ocorreram três etapas importantes de redação das memórias. A primeira 

iniciou em Tanger entre 1849 e 1850, onde Garibaldi escreveu os “anos de formação e as viagens na 

América do Sul”. Era um período de repouso e a escrita era uma forma de ocupar o tempo. Além 

disso, Garibaldi envolvia-se em relações sempre mais complexas e como comentamos acima, entre 
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suas motivações estava aquela de falar ele próprio, trazendo sua verdade, dos fatos que o envolveram. 

A narrativa termina na data de seu primeiro retorno a Europa, em 1848. (BUDILLON, 2010) 

 Uma segunda redação ocorreu entre o final do ano de 1859 ao de 1860. No início do ano 

Garibaldi escreveu sobre o período que chegou a Itália, 1848, até o início de 1860, ao passo que, no 

final de 1860 escreverá principalmente sobre a campanha militar conhecida como Lo sbarco dei Mille. 

Nesse momento encontramos a primeira versão de Alexandre Dumas, publicada a partir do dia 30 de 

maio de 1860 até o mês de dezembro em folhetim no jornal Le Siécle. Durante esse período, Dumas 

que dedicava-se as atividades de imprensa entre França e Itália fará publicar e republicar as memórias 

em francês e italiano inúmeras vezes. (BUDILLON, 2010) 

 No mesmo ano da publicação em folhetim aparece em dois volumes as memórias de Garibaldi 

publicadas pela editora Lévy dentro da coleção Euvres completes de Dumas. A escrita das memórias 

publicadas por Dumas termina na campanha de Roma de 1849, no último capítulo, XXI Chi m’ama 

mi segue [Quem me ama me siga], Garibaldi escreve: “No dia 2 de junho reuni as tropas na praça do 

Vaticano e ao me colocar no centro delas anunciei que deixaria Roma para levar a província a 

revolução contra os austríacos, o rei de Nápoles e Pio IX”174; ao passo que Dumas escreve: “Aqui 

terminam as memórias de Garibaldi. Como consegui a primeira parte de sua vida um dia conseguirei 

por ele, a segunda. Aquela se resumirá em duas palavras: exílio e triunfos”175.    

 No período da segunda redação e nos anos seguintes também apareceram outras edições do 

texto publicado por Dumas, que são: a do editor Borgeaud em 1860 em Lausanne, em Paris a de 

Naumburg g. Paetz do ano 1860-61, esta edição foi proibida na França e inclui nela o período de 1850 

a 1860. Uma outra edição aparece em Bruxelas por Méline Cans & Cia, essa também foi proibida na 

França de Napoleão III, o qual exerceu uma censura antirrepublicana. O texto é o mesmo da edição 

de Lévy, porém, além dos dois volumes, na edição de Méline Cans encontramos uma dupla 

introdução que segundo Budillon é “muito política”, trata-se do prefácio de George Sand, com um 

texto escrito no início de julho de 1859 e o discurso de Victor Hugo, que proferiu ao ser exilado nas 

ilhas anglo-normandas. Lévy publicou uma terceira edição em 1866, uma outra em 1882 com a morte 

de Garibaldi, em 1887 no 80º aniversário de nascimento e outras duas edições sem data. Acredita 

Campanella que Lévy não tenha outras publicações até 1970. Nesse mesmo período apareceram 

outras edições em inglês, norueguês, holandês, alemão, espanhol e português (nessas edições de 

língua portuguesa não aparecem as críticas feitas por Garibaldi ao clero). (BUDILLON, 2010) 

                                                           
174  “Le 2 juillet, je rassemblai les troupes sur la place du Vatican, je m’avançai au milieu d’elles. Je leur annonçai que je 

quittais Rome, pour porter dans les provinces la revolte contre les autrichiens, contre ler oi de Naples et contre Pie 

IX” (DUMAS, 1860a, p.243) 
175  “Ici s’interrompent les Mémoires de Garibaldi. Un jour, j’obtiendrai de lui la seconde partie de as vie comme j’em ai 

obtenu la première. Celle-là se résumera em deux mots: exil et triomphes” (DUMAS, 1860a, p. 244) 
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 Na Itália ela apareceu com títulos variáveis como, por exemplo, Memorie, Memorie e Vita, 

Vita e Memorie entre outros. Em 1860 apareceu uma edição em Milão, em Siena, em Nápoles a parti 

de 14 de julho em folhetim no jornal Nomade, duas edições da casa editora de Livorno – uma delas 

possui o discurso de Hugo e o prefácio de Sand – e por fim no jornal L’Indipendente por Dumas, do 

dia 20 de novembro de 1860 até o ano de 1862. Depois dessas datas o ritmo de publicação diminui 

aparecendo novamente em datas comemorativas, dos anos 1864, 1872 por Gabini, na morte de 

Garibaldi em 1882 por Sonzogo e no seu aniversário nos anos 1887-88. (BUDILLON, 2010)  

 A terceira e última redação de suas memórias Garibaldi a fez entre dezembro de 1871 e julho 

de 1872. Em Caprera no dia 29 de janeiro de 1872 Garibaldi escreveu a Speranza von Schwartz, nesta 

carta ele a informa que estava copiando suas memórias, adicionando novos episódios e que queria 

orná-lo de reflexões inspiradas na sua experiência. Disse a ela que não há nada mais de romântico em 

suas memórias mesmo que nesse último tempo ele tenha adquirido esse título, os ornamentos de 

Dumas foram retirados. (GARIBALDI, 1872, p. 57) 176    

 Esse novo manuscrito terá múltiplas peripécias. Primeiro foi para as mãos de Speranza von 

Schwartz, em 1874 passou para as mãos do médico de Garibaldi que deseja publicá-las. No entanto, 

ouve falha nas negociações para a venda, pois o governo se opôs a ela depois que Garibaldi pegou 

uma posição mais firme na política tornando-se deputado. Por conta desse ocorrido, o general decide 

passar o manuscrito a Menotti que torna-se proprietário após a morte de seu pai. No ano de 1887 o 

manuscrito passou ao banqueiro Adriano Lemmi. No ano de 1888 saiu a edição da Barbera em 

Florença, os quais obtiveram uma cópia de Lemmi, permanecendo com ele o original. Essa edição é 

considerada uma das mais confiáveis, mesmo que críticas surgiram dizendo que Menotti só autorizou 

ser publicado o que era de interesse para a família. No entanto ao analisarmos as memórias das várias 

edições foi possível perceber que esta é a única que traz mais detalhes sobre Garibaldi, nela 

percebemos aquela falta de romanticismo em que encontra-se na publicada e comentada por Dumas 

e uma coerência com os outros escritos do general. Como ajuda para as nossas analises utilizamo-nos 

dela.  

 Em 1872 também foi publicada a versão oficial, no entanto, nessa edição percebe-se 

claramente sua função política em que ficam ocultos pontos de vista de Garibaldi querendo sempre 

dar relevância para seu caráter bondoso e heroico em dedicação ao Reino da Itália. 

 Dito isso temos que sublinhar o interesse de Garibaldi por uma multiplicidade de edições. Em 

que ele entregava a quem interessava-se seu manuscrito. Em uma carta a Speranza von Schwartz ele 

                                                           
176     Maria Espérance von Schwartz era uma baronesa, filha de um importante banqueiro alemão. No entanto, ela nasceu 

em Londres onde residiu maior parte da sua vida. Considerada por Dumas sua melhor amiga. Smith nos diz que não 

se sabe ao certo o tipo de relação entre os dois, mas que pode-se dizer que depois de Anita, Speranza, assim como a 

chama Garibaldi em suas cartas é a mulher mais presente em sua vida. (SMITH, 1994. p.305). 
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falou no seu trabalho de copista. Escrevia várias vezes suas memórias muitas vezes a copiava de 

forma idêntica ou mudava de acordo com o que achava necessário. Em 29 de janeiro de 1872 

Garibaldi (1982, p.57) escreveu na carta: 

 

Estou copiando as minhas Mémorias, que conheces bem, e me dedico a este trabalho, 

temendo que a dor em minha mão não me ajude a terminar. Copiando este 

manuscrito, procuro naturalmente adicionar alguns episódios novos e enfeitar de 

reflexões inspiradas a minha experiência. Este trabalho é sem dúvida difícil para 

mim; no entanto, eu farei o possível para aperfeiçoa-lo. Não tem nada de romântico 

nas minhas Memórias; mas como me apropriei desse título de romântico, era 

necessário esclarecer isso. Já disse que minha saúde piora e que preciso vê-la. 177 

 

 

 Mas qual o interesse de Garibaldi em publicar tanto? Qual sua relação com Dumas e qual o 

interesse deste último por essa publicação? 

 Devemos iniciar falando sobre o interesse de Garibaldi em publicar. Segundo suas memórias, 

quando jovem, Garibaldi seguindo as ideias existentes na época de Giuseppe Mazzini e Saint Simon 

colocou como objetivo e ideal a salvação dos povos e a unificação da península itálica. Sonhava com 

um país chamado Itália que tinha por capital Roma. Para esse intento Garibaldi utilizou-se muito dos 

meios que tinha disponível para a divulgação, livros e jornais. Sempre mostrava-se aberto para esses 

meios de divulgação quando não os buscava. (GARIBALDI, 1888) 

 Desde seu exílio, quando teve que fugir em 1834 para a América do Sul, Garibaldi esteve 

inserido no campo da comunicação como um grande personagem. A sua volta à Itália em 1848 quando 

já havia lutado no Brasil contra o império e no Uruguai contra o ditador Rosas da Argentina ele tinha 

sua imagem divulgada. (MILZA, 2013) 

 No Brasil quem começou a desempenhar esse papel foi Giovanni Battista Cuneo178, o qual foi 

seu primeiro biografo, publicou a primeira biografia de Garibaldi em 1850, e Rosetti179. Eles 

                                                           
177 “Copio ora le mie Memorie, che vi sono ben note, e mi consacro a questo lavoro, temendo che il mio dolore alla mano 

non arrischi di impedirmi di finirlo. Copiando questo manoscritto, cerco naturalmente d'aggiungere degli episodi nuovi 

e di ornarlo di riflessioni ispirate dalla mia esperienza. Questo lavoro è senza dubbio difficile per me; io farò tuttavia 

il possibile per perfezionarlo. Non vi è niente di romanzesco nelle mie Memorie; siccome tuttavia mi sono appropriato 

il titolo di romanziere, era necessario farvi questa dichiarazione. Vi ho già detto che la mia salute peggiora e che ho 

bisogno di vedervi.” 

 
178  “Nascido em Oneglia, na Liguria, Giovanni Battista Cuneo (1809-1875) era escritor prolífico e ele mesmo um grande 

leitor. Cuneo escrevia artigos em português, espanhol e italiano. Editou vários jornais na América do Sul, produziu 

numerosos artigos sobre Garibaldi, acompanhou-o quando de seu retorno à Península, em 1848, foi membro do 

Parlamento Sardo-Piemontês, em 1849, e também publicou a primeira biografia de Garibaldi, em 1850, em Turim. 

Em 1851, voltou a Montevidéu, onde criou um salão literário para italianos. Morreu em Florença com 66 anos de 

idade.” Cuneo também promoveu a imagem de Garibaldi por outros meios, ele fez isso com os periódicos La Giovine 

Italia, fundado no Rio de Janeiro, L’Italiano e Il Legionario Italiano, em Montevidéu. (CARTA, 2013. p. 47). 
179  Em 1838, Rossetti fundou o jornal oficial da República Rio-grandense, O Povo, no qual passou a promover a imagem 

de Garibaldi como homem de grande ação. 
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começaram a divulgar a imagem de Garibaldi quando perceberam sua grande influência na 

população. Para a divulgação ser mais abrangente Giuseppe Mazzini, que estava em constante contato 

com Cuneo e Garibaldi, principalmente com o primeiro, e que encontrava-se em exílio em Londres 

depois ter organizado a revolta de Genova na qual também Garibaldi estava na lista dos condenados 

a morte pela família monárquica Savoia, fazia o papel de divulgador por meio de seus vários contatos 

e no jornal L’Apostolo popolare, fundado em Londres em 1840. (CARTA, 2013) 

Viram na imagem de Garibaldi um meio para sensibilizar a sociedade em prol da causa 

italiana. Queriam libertar a população dos opressores que segundo o Partido de Ação, assim como os 

chamou Antonio Gramsci, ou seja, o grupo político de Mazzini, eram os austríacos, a família Savoia 

com sua monarquia e os espanhóis com a família Bourbon. Para Mazzini e seus seguidores esses 

opressores dificultavam o crescimento político, econômico e cultural, dos já chamados italianos. 

(GRAMSCI,2000) Seguindo a teoria de seu amigo Thomas Carlyle, Mazzini viu em Garibaldi a 

imagem perfeita do herói sugerida pelo autor. Garibaldi não negou inicialmente esse proliferar de 

representações sobre sua pessoa e suas ações.  

 Foram as coisas que Garibaldi fez na América do Sul e as coisas escritas por seus biógrafos 

que fizeram com que sua imagem se propagasse pela Itália e em seguida pelo território europeu. Em 

meio aos biógrafos conhecidos, um em particular aproximou-o de Alexandre Dumas, que como 

podemos observar pelos seus romances como, por exemplo, Os três mosqueteiros era entusiasta com 

histórias de aventura, este foi Melchor Pacheco e Obes, ministro, diplomata e militar uruguaio. 

Pacheco conheceu Alexandre Dumas em uma sua ida a França que tinha por objetivo pedir apoio para 

a luta que o Uruguai enfrentava com a Argentina por conta do ditador Rosas. Dumas (DUMAS, 

1860b, p.1) nos fala:  

 

É útil que eu vos narre como conheci Garibaldi e como nós logo nos chamamos 

amigos, e em seguida irmão. Era 1848, quando um homem de grande valor político, 

ministro de guerra na República de Montevidéu, o general Pacheco y Obes, veio a 

Paris para fazer o governo francês interessar-se a favor de Montevidéu contra Rosas, 

e desejou de encontrar-me. Eu o recebi, como sou acostumado a receber os 

defensores da liberdade. Abri os braços e minha casa foi logo sua. Frequentemente 

nós passávamos longas noites a falar daquele novo mundo, que eu tinha o desejo de 

ver, como tenho de tudo, que me é ignorado. E ele me contou os particulares daquele 

assédio que durou nove anos como o assédio de Troia, e daquele homem que foi a 

um tempo o Aquiles, o Diomedes e o Ajace daquela epopeia. Esse homem, que vocês 

não conheciam ainda e cujo nome tinha sido apenas pronunciado na Itália, era 

Giuseppe Garibaldi. 180   

                                                           
180   “É utile che io vi narri come ho conosciuto Gairbaldi e come noi ci siamo chiamati dapprima amici, indi fratelli. Era 

il 1848, quando um uomo di un gran valore politico, ministro di guerra nella republica di Montevideo, il generale 

Pacheco y Obes, venne a Parigi per interessarei l governo francese in favore di Montevideo contra Rosas, e desiderò 

di essermi presentato. Io lo ricevei come son solito di ricevere i difensori di ogni libertà. Gli aprii le braccia e la mia 

casa fu la sua. Sovente noi passavamo delle lunghe sere a parlare di quel nuovo mondo, che io aveva il desiderio di 
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 Pacheco também falou de Garibaldi em sua obra Réponse aux detracteurs de Montevideo, que 

tinha por objetivo chamar a atenção para a causa uruguaia. (SORDI,2012) Ao falar do personagem, 

Pacheco descreve-o como um grande homem, expressando a convicção de que Garibaldi não lutava 

por dinheiro, mas por ideais. Ele atuaria a favor do povo e por ele morreria se fosse necessário. Estaria 

lutando contra a injustiça que, na maioria das vezes, acometia o mais pobre, o mais inofensivo. Assim, 

Pacheco conta que, em 1843, um dos mais respeitados comerciantes da cidade, Francesco Agell, foi 

à procura do ministro da guerra, Pacheco, para contar-lhe que “na casa de Garibaldi, do chefe da 

legião italiana, do chefe da frota nacional, do homem completo, que dava a cada dia a sua vida por 

Montevidéu” não tinha velas para clarear a noite e que sua família vivia na extrema pobreza. Assim 

o ministro, comovido pela situação, manda-lhe cem patacconi, que Garibaldi, com sua infinita 

bondade, dividirá com uma pobre viúva que, aos seus olhos, está mais necessitada. Com toda essa 

humildade era fácil, portanto, ser seu amigo. Ele tinha-os em cada canto da cidade de Montevidéu. 

Quando se dirigia à sede do governo, fazia-o para pedir informações sobre o inimigo ou para pedir 

algo a um necessitado.181 São essas palavras que Alexandre Dumas lerá e que também se utilizará 

para escrever a obra Montevideo, ou une Nouvelle Troie (1850).   

 Dumas sempre escreverá com muito entusiasmo sobre Garibaldi o fez também no jornal 

L’Indipendente, que dirigia em Nápoles, quando decidiu acompanhar Garibaldi em suas lutas em 

1860, onde fala sobre o primeiro encontro dos dois.  

 

Cheguei a Turim no dia 4 de janeiro 1860; andei me informando de Garibaldi e soube 

que estava hospedado no albergue Trombetta. Aluguei uma carruagem e dirigi-me 

ao dito albergue; e, como é de costume, encontrei a porta do apartamento de 

Garibaldi aberta a qualquer pessoa que quisesse entrar, sem servo na anti-sala, nem 

lacaio para anunciar. Tive que esforçar-me para entrar. Entrei – ele estava em pé 

envolto em seu puncho. O coronel Turr, meu amigo há doze anos, e o coronel 

Carrano estavam sentados. Ao entrar, o meu olhar se direcionou ao relógio. – 

General! Perguntei; que horas são? – Onze, respondeu Garibaldi, um pouco atônito 

em ver um estranho entrar em seu quarto para perguntar-lhes que horas fossem. – 

Que dia do mês é hoje? acrescentei. – Quarta, 4 de janeiro, respondeu Garibaldi, 

intrigado. – Muito bem! General, escute bem o que estou por profetizar, hoje, 4 de 

janeiro, às 11 horas da manhã: antes que se passe um ano, o senhor será ditador; 

Agora deixe que lhe dê um abraço. – O senhor é Alexandre Dumas, disse ele, e 

estendeu-me seus braços. Uma vez só experimentei impressão semelhante àquela 

que em mim produziu aquele abraço; e foi quando, durante os últimos suspiros de 

minha mãe, o duque de Orléans apertou-me em seu coração. – Agora, disse ele, eu 

aceito a vossa predição; mas não gostaria que se predicasse em todo lugar; ainda 

mais nesse momento. – O que acontece nesse momento? – Hoje construímos a 

sociedade armada da qual fui nomeado presidente. – Oh! Belo! a coisa me parece 

                                                           
vedere, come l’ho di tutto, che mi é ignoto. Ed egli mi raccontò i particolari di quell’assedio che duro nove anni come 

l’assedio di Troia, e di quell’uomo che fu ad um tempo l’Aquille, il Diomede e l’Ajace di quell’epopea. Quest’uomo, 

che voi non conoscevate ancora ed il cui nome era stato appena pronunziato in Italia era Giuseppe Garibaldi.”   
181 “nella casa di Garibaldi, del capo della legione italiana, del capo della flotta nazionale, dell’uomo infine, che dava ogni 

giorno la sua vita per Montevideo” (CUNEO, 2013, p. 25-26). 
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clara como o sol; a presidência é um começo para a ditadura. – Garibaldi sorriu com 

seu usual sorriso largo e melancólico. – Oh! – disse -  a sociedade ainda não foi 

constituída... Ainda não tinha terminado essas palavras, quando se arregalou a porta 

e um ajudante do campo Piemontês entrou dizendo: – Sua majestade o Rei Vittorio 

Emmanuele manda suplicar ao general Garibaldi que se dirija ao palácio. Garibaldi 

virou-se em minha direção. – Mas se eu vós dizia, sussurrou ele! – Não entendo nada 

disso. – Mas eu sim. E sem trocar de vestimenta, Garibaldi apanhou o chapéu e pediu 

a Turr para que se lisonjeasse em receber em seu nome os principais membros da 

nação armada, que deveriam chegar. – E saiu.182 

   

  Por essa longa citação percebemos que o interesse inicial partiu de Dumas e não de Garibaldi. 

Geralmente era o general a procurar seus biógrafos para entregar-lhe o manuscrito como o fez com 

Dwight em Nova York. Mas quais interesses de Dumas em divulgar a imagem de Garibaldi durante 

quatro anos ficando ao lado dele?  

 De acordo com o pesquisado Dumas tinha além dos interesses econômicos que envolviam a 

publicação das obras sobre Garibaldi já que teve que fugir dos cobradores, necessidades particulares 

envolvendo sua própria história de vida.  

 Dumas interessou-se bem cedo ao campo da História, mesmo que não era ele o que fazia as 

pesquisas. Sempre teve colaboradores que o ajudaram nessa tarefa. Dizia que seu interesse era enfeitar 

aquelas narrativas que muitas vezes encontravam-se nos grandes manuais sem sentimento que os 

historiadores tinham costume em produzir.  Dizia que não achava seu trabalho, de literato e amador 

da ficção, menos importante que de um historiador, aliás acreditava que por meio de uma narrativa 

mais sensível, rica em detalhes e diálogos era possível retratar o real de forma mais autêntica do que 

uma relatada em um manual de História. É essa leveza na narrativa que fará dele um literato 

conhecido. (MENDES, 2004) 

                                                           
182 “Giunsi in Torino a dì 4 gennaio 1860; m’andai informando di Garibaldi e seppi esser egli alloggiato all’albergo 

Trombetta. Tolsi in fitto uma carrozza e mi recai al detto albergo; e come è consueto trovai la porta dell’appartamento 

di Garibaldi aperta a chiunque entrar volesse, senza servo nell’anticamera, nè lacchè per annunciare. Laonde, forza 

mi fu farmi strada da per me stesso. Entrai – egli stava all’impiedi, avviluppato nel suo puncho. Il colonnello Turr, 

dodici anni in qua mio amico ed il colonnello Carrano erano seduti. Nell’entrare, i miei sguardi si rivolsero 

all’orologio. – Generale! Chiesigli, che ora è? ... – Le undici, rispose Garibaldi, um pò attonito nel vedere un incognito 

introdursi nella sua stanza per chiedergli qual’ora fosse. – Che giorno del mese è oggi, soggiunsi io. – Mercoledi 

quattro gennaio, replicò Garibaldi o! – tre?odo intrigato. – Ebbene! Generale, udite bene quanto sto per profetizzarvi, 

oggi 4 gennaio alle ore 11 del mattino: – Pria che transcorra un anno voi sarete Dittatore; adesso lasciate che vi dia 

um abbraccio. – Voi siete Alessandro Dumas, esclamó egli, e mi stese le sue braccia. Una volta soltanto io provai 

un’impressione símile a quella che in me produsse quell’abbraccio; e fu quando, nel mentre spirava mia madre il duca 

di Orléans mi strinse al cuore. – Adesso, diss’egli, io accetto la vostra predizione; ma non vorrei si predicasse da per 

tutto; tanto più in questo momento. – Perchè, che c’è in questo momento? – Oggi, noi costituiamo la società della 

nazione armata di cui sono nominato presidente. – Oh! Bella! La cosa mi par chiara come il sole; la presidenza è um 

avviamento alla ditatura.- Garibaldi sorrisse col suo solito ghigno malinconico. – Oh! Disse, la società non ancora è 

co tituita ... Non ancora avea terminato queste parole che si spalancò la porta ed un ajutante di campo Piemontese 

entrò, dicendo: – Sua maestà il Re Vittorio Emmanuele manda a pregarei l generale Garibaldi di recarsi al palazzo. 

Garibaldi si volse a me.- Ma se io vel diceva, susurrò egli!-Non intendo nulla a ciò. – Ma io si... E senza mutar vestiti 

Garibaldi prese il cappello e pregato Turr perchè si compiacesse ricevere im sua vece i principal membri della nazione 

armata, che doveano venir lì – uscì.” (DUMAS, 1860b, p.1). 
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 Voltando as razões que levaram Dumas até Garibaldi podemos identificar uma com maior 

destaque em suas narrativas, seu ressentimento pela família Bourbon. Que de acordo com suas 

lembranças levaram seu pai a morte, comprometendo sua vida e aquela de sua mãe. Pois conta que 

quando seu pai foi preso em Nápoles pelos Bourbon, durante as campanhas napoleônicas em que ele 

era o general, estes o torturaram tanto, fazendo com que a saúde de seu pai nunca se recuperasse nem 

mesmo depois de sua volta para casa. Além do ressentimento pelos Bourbon, Dumas, o sentia também 

por Napoleão e todos que a época diziam serem amigos. Quando seu pai já não servia mais para o 

combate, o literato dirá que foi esquecido entre todos. Até mesmo sua família nunca recebeu a 

indenização pelas torturas que seu pai aguentou nem mesmo o reconhecimento entre todos.  Em suas 

memórias, de dez volumes, Dumas dedicará o primeiro volume para falar sobre a história de seu pai 

e as injustiças recebidas. (DUMAS,1868) 

 Outra razão que o levou até Garibaldi está sempre relacionada a sua família. Era a favor da 

República e assim como o fez seu pai, Dumas queria lutar a favor dessa causa. Ele dizia que como 

não tinha o porte de um general para lutar em guerras o faria através da escrita, já que ele o sabia 

fazer bem.  

 Outra provável razão foi a sua diferente aparência. Dumas sempre lutou com a sociedade por 

ser mulato. Em suas memórias, ele não fala abertamente disso, sendo muitas vezes representado por 

ele e por outros como um homem branco. Ele de alguma forma buscava incessantemente igualar-se 

a um branco, ou até mesmo mostrar sua superioridade, mesmo problema enfrentado por seu pai.183  

 O marquês Alexandre-Antoine Dumas Davy de la Pailleterie era avô do escritor e teve um 

filho – Thomas-Alexandre, o pai de Dumas –, nascido da união com a escrava negra Cressette Dumas, 

em 27 de março de 1762. Alexandre Dumas conta-nos que seu pai, apesar de ser filho de um 

importante marquês, teve sempre de lutar, assim como ele, por seu lugar. Em suas memórias, no 

primeiro volume, transparece esse ressentimento que carrega consigo. No entanto, ele não apresenta, 

de forma explícita, nenhum conflito que tenha por base a cor de sua pele, mesmo que muitos o tenham 

atacado (como é o caso famoso de Eugène de Mirecourt), por um motivo ou por outro, com injúrias 

quanto à sua origem. Em sua defesa, Dumas buscava sempre ressaltar a afronta profissional, e não a 

pessoal. 

 Entre as poucas vezes que Dumas propôs-se a escrever sobre o tema, encontramos o livro 

George (1843), o único a tratar diretamente do argumento negritude, colonialismo e dominação. 

Nessa obra, Dumas fala de temas como o racismo, a dificuldade do mestiço em aceitar as origens 

negras (como é o exemplo do irmão de George, que se tornará um négrier), da condição de dominação 

                                                           
183  O argumento da negritude é utilizado pela autora para expor o caminho de ressentimento presente em Dumas em suas 

memórias, objeto de sua análise (MENDES, op. cit., p. 198). 
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nas colônias e das lutas empreendidas pela liberação, apesar de seu sucesso e de toda sua facilidade 

em fazer parte da alta aristocracia. (MENDES, 2007) 

 Diante dessas prováveis razões Maurois (1959, p. 225) argumentou: 

 

Dumas sonhava ser esse distribuidor de bens terrestres. [...] Criar um personagem 

possuidor de um tesouro fabuloso, distribuir safiras, diamantes, esmeraldas, rubis, 

através de um intermediário, iria dar-lhe grandes alegrias. E também fazer dêsse 

personagem um vingador em alguma grande causa. Pois Dumas, malgrado sua feliz 

exuberância, alimentava em seu coração mágoas secretas contra a sociedade em 

geral e contra certos inimigos em particular. Seu pai fora uma vítima; êle próprio 

vira-se perseguido pelos credores, caluniado pelos chantagistas. Compartilhava com 

tantos outros sêres humanos, injustamente tratados, a sêde de vingança que, desde 

Orestes, tem engendrado tantas obras-primas. Deveria ser tentado, pois, a buscar 

recompensas, através da ficção, contra a iniquidade do real.  
 

 Dumas sempre evidenciava em suas obras a busca por um grande personagem que fosse 

justiceiro e encantador, e foi isso o que ele viu inicialmente em Garibaldi, que, pelas biografias de 

seus colegas, já vinha ganhando o título de herói. O percebemos através essa primeira descrição 

escrita na biografia de Cuneo (1850, p.3), seu primeiro biografo: 

  

De média estatura, largo em peito e nos ombros, encorpado e casual ao mesmo 

tempo, te dá a ideia de força e agilidade. Severo em seu rosto em uma primeira 

impressão, lhe dão aparência imponente a ruiva barba intonsa, os longos cabelos 

louros e a ampla testa, que forma com o nariz uma linha reta; o olhar é perspicaz e 

agudo. Olhando-o atentamente, uma bela harmonia de linhas e de formas aparece e 

um sentimento de confiança e de simpatia forma-se de repente e mistura-se ao 

respeito que inspirava no início. Aberto ânimo cavalheiresco a todas as 

manifestações do belo, a música e a poesia têm sobre ele um mágico império.184 

 

 

 Todavia, em 1862, as coisas já não andavam do mesmo modo: Dumas encontrava-se 

desencantado. Essas são palavras escritas por seu filho, Alexandre Dumas Filho, nas cartas mandadas 

a George Sand, a quem chamava de mãe. Em 12 de setembro, ele fala não só de seu pai, mas de sua 

opinião sobre Garibaldi, dizendo:  

 

Meu pai está decididamente caprichoso. Que terá feito ele mudar assim? Fizestes, 

querida mãe, muito mais do que deverias ter feito e talvez fosse melhor assim. [...] 

Quanto ao nosso amigo Garibaldi, escrevi há um ano atrás a Didier: “Receio muito 

que o meu herói seja de má pinta”... Não me enganei. Cá entre nós, êle não tem o 

estofo em que se talham os verdadeiros grandes homens. Os regeneradores da 

                                                           
184 “Di media statura, largo nel petto e negli omeri, tarcchiato e spigliato ad un tempo, ti dà l’idea della forza e dell’aggilità. 

Severo il volto al primo affacciarsi; e gli danno aspetto imponente la fulva intonsa barba, i lunghi e biondi capelli e 

l’ampia fronte da cui scende e forma col naso una retta linea che cade a perpendicolo, e lo sgurado perspicace ed 

acuto; ma fissandolo, una cara armonia di linee e di forme ti balza come aspettata dinanzi, e un sentimento di fiducia 

e di simpatia ti sorge improviso nell’animo e si mesce al rispetto che t’ispirava dapprima. Aperto l’animo cavalleresco 

a tutte le manifestazioni del bello, la musica e la poesia hanno su di lui um magico impero.”  
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sociedade pela espada costumam ser menos falantes. “Deus é quem me ordena”, 

dizia Átila e seguia adiante. Êsse, ao contrário, nem mal encontrava um balcão e já 

se punha a predicar, todos os pedaços de papel lhe serviam de pretexto e 

proclamações. É um poema de Dante terminado por Viennet. Ainda espero, para sua 

glória (de Garibaldi) que esse desenlace tenha sido combinado com Vitor Emanuel 

e que êle tenha dito ao rei: “Falei demais. Comprometi-me em excesso. Preciso 

afastar-me. Prendei-me, com as armas na mão; colocai-me na impossibilidade de ir 

mais longe”. Serão trocadas palavras de honra; será dado a Garibaldi um pequeno 

feudo em algum lugar; far-se-á dele um Abd-el-Kader italiano e estará tudo dito. 

Queira Deus que ele não termine por publicar suas Memórias, com um prefácio de 

Jules Lacomte! Eu não o poderia garantir. 185  

 

 Dessa carta percebemos como a propaganda começava a ganhar seu espaço no mundo. E 

Garibaldi estava bem inserido nessa moda. Segundo Gramsci, Garibaldi e todo o Partido de Ação foi 

ingênuo em suas paixões, deixaram que os Savoia que eram guiados muito mais por interesses 

econômicos que ideais dominasse a cena mesmo que de forma secundária. A eles não interessava 

divulgar a imagem dos justiceiros interessavam-se ao contrário, ao benefício do resultado, que após 

uma análise do então primeiro ministro Camillo Benso conte di Cavour, conhecido apenas como 

Cavour, seria aquele da unificação. O sul era muito rico e seria um ótimo território para a crescente 

corrida de mercados, por sua riqueza e por sua posição geográfica. (GRAMSCI, 2000) 

 Foi exatamente esse ponto que dividiu Dumas e Garibaldi. Este último aliou-se com a 

monarquia a fim de levar ao fim o projeto unificação e o primeiro foi contra. Mas o literato estava 

interessado em uma federação que receberia muita influência francesa, em que Garibaldi era 

presidente e ele primeiro ministro. A esse ponto as Mèmoires de Garibaldi já tinham sido publicadas 

e como vimos acima estavam tento grande repercussão. (MAUROIS,1959) 

 Após termos dito isso, uma pergunta que inquieta é: para que falar da relação entre os dois e 

principalmente do personagem Dumas se ele apenas fez o trabalho de publicar? Ao lermos as 

memórias publicadas pelo literato e aquela escrita por Garibaldi sem sua interferência, percebemos 

que Dumas está muito mais presente. Então quem é o autor?  

Nessa relação identificamos o que o autor Bakhtin propõe. O ato de composição do discurso 

romântico estaria ordenado pelo discurso do próprio autor, os discursos dos narradores, os gêneros 

intercalados, os discursos das personagens, em resumo, o escrito seria composto por um 

plurilinguismo. (BAKHTIN, 2011) O autor-pessoa libera-se de sua própria linguagem deslocando-

se para o outro e, consequentemente, para outra linguagem. Sendo assim, o autor reconhece sua 

própria linguagem com o outro, e, portanto, sua própria visão na visão de mundo do outro. Há, assim, 

                                                           
185  Biblioteca Nacional, departamento de manuscritos, fundo Aurore Sand, Carta inédita, N. A.. 24.812 apud MAUROIS, 

op. cit., p. 319. 
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no romance, línguas sociais intercaladas entre as línguas do indivíduo e aquelas do social. 

(BAKHTIN,1988) 

 É ancorada a esse plurilinguismo do texto que ocorre a defesa da instância verdade do escrito. 

A importância dada ao autor durante o século XIX, bem como a sua consagração, se dava pelo nível 

de verdade que ele representava.  

 Dumas irá colocar nas memórias de Garibaldi entre cada capítulo uma trama caracterizada por 

outros personagens que junto a Garibaldi constroem sua grandiosidade. Os diálogos evidenciam o 

plurilinguismo sugerido por Bakhtin. Dumas retirou as passagens mais pessimistas do escrito de 

Garibaldi, evidenciou passagens que mostram sua coragem e liderança e concluiu deixando em aberto 

o caminho para um terceiro volume que continuaria com a história do grande personagem. Assim 

algumas passagens estão de forma idêntica na versão de Dumas e aquela de Garibaldi sem 

interferência do literato ao passo que outras estão de acordo com o estilo de Dumas que sempre dizia 

escrever para ou outros.  

 Além disso podemos dizer que no período de Dumas até mesmo a nomeoclatura modificava-

se constantemente, por conta das novas discussões. Geralmente os homens de letras eram designados 

como génie ou poète, o primeiro “dando ênfase ao caráter sagrado da prática”, o segundo, “partindo 

da poesia como fonte primordial de inspiração”. Victor Hugo era frequentemente denominado pelos 

dois nomes. Balzac, contudo, não referia-se a esses dois termos a não ser de forma irônica, como, por 

exemplo, para definir alguma personagem vaidosa; prefere a palavra historien e às vezes emprega a 

palavra auteur quando quer falar da comercialização de seus livros e não do processo criativo. De 

forma geral eram designados hommes de lettres, mas, em 1839, o termo utilizado era gens de lettres, 

que, se antes expressava uma bajulação, logo em seguida passou a ser usado de “modo 

ridicularizante”. (MENDES, 2008, p.1-2) 

 Como podemos observar, no século XIX, a discussão sobre autor ou propriedade autoral não 

é novidade, porém, um novo sistema de relações econômicas, políticas e culturais estava instaurando-

se e como tudo que faz parte da vida a questão autoral entra em uma nova discussão, mas nem tudo 

mudava ao mesmo tempo. Há um florescimento do indivíduo, para Gay (1999), quase uma neurose 

com o “eu”, uma consciência da ação do homem sobre as coisas, uma nova consciência sobre o tempo 

e a natureza. 

 O romantismo associado a esse período não foi só uma revolução literária, e sim uma 

revolução geral dos valores. Bénichou (2013) fala-nos de um poder espiritual novo, no qual ocorre 

uma consagração do escritor que se propôs a pensar o mundo com outros olhos e a rever a narrativa 

sobre ele. Um espírito romântico que perpetuava todos os campos da vida, tanto econômico e político 

quanto cultural.  
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Para o romantismo, o Poeta, pesquisador, intérprete e guia, está no centro do mundo 

espiritual, do qual o padre não detém mais que uma das versões possíveis. Essa é a 

novidade que faz do romantismo o sinal de uma perturbação profunda. [...] 

Finalmente cada partido [contrarrevolucionário e o liberal] deixou claro para o outro 

o que seus pontos de vista tinham de insuficiente, e uma espécie de unidade 

romântica nasceu, que consagrou a ruína da velha ordem espiritual e inaugurou uma 

nova.186 

 

 Durante essa nova consagração do escritor, exposta por Bénichou, ocorreu um novo olhar para 

o escritor, no entanto, esse novo olhar não estava só ligado à questão individual da figura e sim à nova 

estilística que estava surgindo: o discurso romântico. Este influenciou a nova ordem do que hoje 

chamamos de Literatura.  
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A DESTITUIÇÃO DE SANCHO II (1223-1248): ESTADO DA 

QUESTÃO  

 
 

Johnny Taliateli do Couto187 

 
 

RESUMO: Após as reuniões do Primeiro Concílio de Lyon de 1245, assim como da deposição de 

Frederico II (1194-1250) na mesma assembleia, o rei de Portugal fora destituído do seu ofício, isto é, 

governar o reino. Junto à cúria pontifícia estavam os solicitantes da bula de destituição, os 

eclesiásticos portugueses que tinham participado do Concílio. Foi uma deposição de função, pois o 

papa Inocêncio IV (1243-1254) não retirava do monarca o título de rex, mas a competência para 

administrar o reino que era questionada. Para tanto, o sumo pontífice nomeou como curador o conde 

de Bolonha – Boulogne-sur-Mer – que era também irmão do rei português. O conde, Afonso, ficaria 

a cargo da administratio do reino. Partindo do terreno de pesquisa que me ocupo de analisar, discutirei 

as dificuldades de lidar com tal tema, seja pelas fontes serem extremamente lacunares, ora por conta 

da narrativa que sobre aquele tempo foi construída.  

 

Palavras-chave: Sancho II; Portugal; historiografia. 

 

 

Introdução 

 

 A imagem construída acerca de Sancho II na narrativa de deposição fez dele quase um 

Childerico português, aquele monarca, o último da dinastia merovíngia, e que tinha sido deposto pelo 

papa Estêvão (752-757). O Childerico III (714-754), também chamado de o Rei Fantasma por ser 

ausente dos negócios públicos, foi deposto sendo considerado um rex inutilis. O texto de Eginhardo 

(ca. 770-814), produzido no ambiente de corte de Carlos Magno (768-814), elucida bem a memória 

que foi construída sobre aquele rei franco. De acordo com Eginhardo, o rei foi deposto, tonsurado e 

confinado em um mosteiro. A riqueza e o poder do reino eram mantidas pelos prefeitos do palácio, 

que segundo o biógrafo de Carlos Magno, eram quem realmente mantinha a autoridade suprema 

(EGINHARDO apud BARNWELL, 2005: 129). 

 A literatura sobre a inutilitas retomaria o exemplo paradigmático de Childerico. Em relação a 

Sancho II, se o que fundamentou sua destituição fora o exemplo do rex inutilis, conforme discutido 

por canonistas, não dá para afirmar que fora totalmente um rei ausente. Se a principal acusação que 

pesa contra Sancho era a da negligência, maior motivo para a deposição, ele era também acusado de 

ser contumaz, principalmente, em relação às advertências e sanções do papa anterior, Gregório IX 

                                                           
187 Doutorando em História no PPGH-UFG. Orientadora: Dra. Armênia Maria de Souza. Bolsista CNPq. 
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(1227-1241). Ademais, letárgico ele não seria já que uma das queixas que pesou contra ele era a de 

oprimir igrejas e mosteiros do reino com impostos e outros “vexames”, cometendo grave atentado 

contra a liberdade eclesiástica. No entanto, seria ausente conforme a narrativa, pela fraqueza da sua 

justiça, na sua capacidade em garantir o bem comum. Assim, são muitos os crimes atribuídos aos 

seus súditos, os quais deveriam ter sido punidos pela auctoritas do rei (BRANDÃO, 1632: Esc. 

XXIII). 

 Antes disso, a deposição de Childerico III enquanto fundamento para a autoridade papal, foi 

retomada em uma carta de Gregório VII (1073-1085) dirigida a Herman, bispo de Metz, na qual 

descrevia a alegada destituição do monarca merovíngio com base na inépcia. O texto foi citado por 

Gregório para embasar a sua própria autoridade para depor o imperador Henrique IV (1050-1106) 

que, segundo o papa, cometeu ofensas muito mais graves do que ser inútil (BARBOSA; SOUZA, 

1997: doc. 12). Partindo dessa carta de Gregório VII, Graciano trouxe de volta à luz a deposição de 

Childerico no Alius item de seu Decreto (DECRETUM, 1879: c. 15 q. 6 c. 3). 

 Hugucião em seu comentário ao Decretum, retomou a discussão acerca do Alius item. Admitiu 

a inutilidade de Childerico e sua deposição, mas interpretou o texto de tal forma que a inutilidade 

naquele caso se tornou uma iniquidade. Acusou o rei merovíngio de ser sodomita, ocioso e de viver 

descuidadamente com as mulheres. Discriminou dois tipos de inutilitas para governantes temporais, 

das quais uma era a negligência, a outra, ser afeminado. Segundo Peters, essa distinção foi criada pelo 

autor porque, apesar de sua familiaridade com o direito canônico sobre prelados inúteis, reconhecia 

que o caso de Childerico não se ajustava inteiramente ao padrão fornecido por essa lei. Precisava 

diferenciar as representações, pois, os prelados considerados incapazes não podiam receber o mesmo 

tratamento daquele dispensado ao rei franco. Deveriam, no caso, receberem curadores (PETERS, 

1970: 121-123). 

 De acordo com Peters, o caso de Sancho II deu a Inocêncio IV a oportunidade de lidar, não 

com um imperador, mas com o governante de uma monarquia hereditária, portanto, uma outra 

experiência jurídica. Um governante dessa espécie não podia ser destituído de forma definitiva, era 

preciso nomear um curador designado pelo papa para exercer a administração do reino, portanto, a 

deposição era funcional. O modelo aplicado a prelados doentes ou velhos demais, era agora adaptado 

para as monarquias. Embora Inocêncio IV não incluiu a bula Grandi em suas duas primeiras coleções 

de decretais, provavelmente devido às implicações políticas, ele incluiu na terceira coleção (PETERS, 

1997: 772). 

 A deposição provocou uma guerra em Portugal entre os que permaneciam fiéis ao rei e os 

partidários do conde de Bolonha. Sancho II perdeu a guerra e se dirigiu ao reino castelhano, onde 



 

268 

 

 

   

faleceu em 1248. Na ausência de filhos, sua morte permitiu que a dignidade régia fosse transferida 

ao seu irmão Afonso, o mesmo que tinha sido nomeado curador. 

 

A memória do rei deposto 

 

 Uma cronística um pouco mais tardia ao acontecimento assim escreveu sobre aquele 

momento: 

 

E, vẽedo os ricos homẽs e outrossy o poboo como a terra se per/dia per mĩgua de 

justiça, ouverõ seu conselho de mandar dizer ao Papa que desse hũu governador ao 

regno. E a este conselho forõ chamados todos os prelados e elles outorgarõno que 

era bem. E entom ẽvyarõ la o arcebispo de Bragaa e dom Tiburcio que era bispo de 

Coimbra. E elles contarom ao Papa como se perdia Portugal per mingua de justiça 

que non fazia el rey per sua simplicidade. E elle disse que qual governador eles 

entendessen por prol da terra que lho daria. E elles disserõ que o que melhor era e 

mais perteecente pera esto que era dom Affonso, conde de Bollonha, que era irmãao 

del rey. E o Papa lho outorgou. E mandou por elle e rogouo que vesse governar e 

reger a terra. E mandou cõ elle seus legados que preegassen na terra e que lhe 

fezessen entregar as villas e os castellos pera poder poer alcaides e justiças en ellas 

pera se fazer dereito e justiça. E os que lhos nõ quisessẽ dar que fossem malditos e 

escomũgados (CRÓNICA GERAL de Espanha de 1344, 1990: 138-241). 
  

 De acordo com Koselleck, a historiografia aborda um passado que é racionalmente verificável. 

O historiador demarca fronteiras de modo a separar os “tempos históricos e os tempos de narrativas 

não históricas” (KOSELLECK, 2014: 267-268). Até que ponto podemos lidar com essas narrativas 

mais tardias? Claro que elas não deixam de ser históricas, mesmo que para entender o contexto em 

que elas foram escritas e não, necessariamente, o tempo que elas se ocupam de narrar. Elas estão 

longe de serem conto de fadas. Mas o que poderiam dizer sobre aquilo que narram? Longe de querer 

fazer aqui um texto teórico sobre esse modelo de fonte, minha intenção é apenas demonstrar o seu 

uso para o período em análise. A IV Crônica Breve escreveu sobre Sancho que [...] começou de seer 

muy boo Rey e de justiça. Mais ouue maaos conselheiros e despois da alli em diante nom foy 

justiçosso. E saio de mandado da Rainha dona Biringeira sua tia. E cassousse com Micia Lopes. E 

des alli foi pera mal [...] (CHRONICAS BREVES, 1856: 31). A confiar em Filipe Alves Moreira, 

estes textos cronísticos, os quais temos acesso a partir do século XIV, possuem uma fonte comum. 

Diversos dados sugerem a existência de uma pequena crônica dos reis de Portugal anterior a meados 

do século XIII que veio a sofrer um amadurecimento técnico no reinado de Afonso III (1248-1279) 

(MOREIRA, 2010: 6-9). Dessa forma, o que foi escrito sobre Sancho favorere a opinião de que aquele 

texto foi criado em ambiente cortesão propriciado pelo triunfo do seu irmão (MATTOSO, 2009: 1-

4). 
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 Qual o problema? As fontes do reinado de Sancho II são extremamente lacunares, sobretudo, 

no período crítico, poucos anos antes de sua destituição. Algumas crônicas dão nomes a alguns 

personagens ligados à sua “tragédia” e que, se for verificado outros vestígios, tenham participado 

efetivamente das turbulências políticas que vieram a marcar o fim de seu reinado. Os documentos da 

chancelaria do monarca, muitos dispersos, outros sobreviventes através de cópias, foram reunidos em 

uma dissertação por Bernardino, formando aquilo que uma vez compôs a Chancelaria de D. Sancho 

II (Cf. BERNARDINO, 2003). De meados de 1241 até o fim de 1243 não há nenhum diploma 

produzido na chancelaria que tenha chegado até nós. Este foi também, o período correspondente à 

vancância da Igreja, onde a luta contra o Sacro Império atingiu um dos seus ápices188. Esses anos 

constituem o período em que não há documentos a nível local, nem aqueles que comumente 

chegavam a Portugal vindos da cúria pontifícia. Logo, o material fornecido pelas crônicas podem 

ajudar ou não o historiador a preencher certas lacunas. Quando elas não fornecem, até que ponto o 

esforço imaginativo do historiador pode ir? Até que ponto as inferências são válidas? Com tantas 

dificuldades, surgiram teses sobre a incompetência política de Sancho II, validando a memória 

construída pela bula de deposição e pela cronística. 

 Em escritas da História que tentam ver continuidades, sintonia, o reinado de Sancho II é, no 

mínimo, perturbador. Em narrativas que realçam com vigor as desenvolturas “centralizadoras” de 

certos reis – como foi o caso do seu pai Afonso II (1211-1223) – Sancho representa um retrocesso. O 

desfecho acontecimental que marcou o reinado de Sancho II, a sua deposição, guiou o olhar de boa 

parte daqueles que se debruçaram sobre aquele tempo. O apego ao acontecimento fez com que diversas 

análises tentassem encontrar aonde o rei errou. Como não escapou das amarras de poder que fizeram 

contra ele, a chave explicativa foi pontuar a sua incapacidade. Não se trata aqui de defender o 

personagem, essa não é a função do historiador, mas tão somente questionar se certas imagens que são 

transferidas para homens daquele tempo, correspondem realmente ao modelo comportamental a se 

esperar de alguém naquela posição. Até que ponto é certo atribuir certas ações como “as corretas” a se 

tomar em dado contexto? Não estaria o historiador tentado impor uma lógica “sua” ao objeto de 

análise? 

 Conforme pontuou Varandas, a imagem que se reteve de Sancho II não é nada lisonjeira. Ele 

inexistiu como líder, era incapaz para governar. Esse tipo de abordagem constantemente apareceu na 

historiografia portuguesa desde o século XIX. A memória de um rex inutilis português vingou e em 

                                                           
188 Após a morte de Gregório IX, o novo papa eleito, Celestino IV, faleceu após alguns dias de pontificado. A situação de 

vacância se manteve até 1243, pois o imperador Frederico II mantinha vários prelados prisioneiros. Em 1241 seria 

celebrado um Concílio, convocado ainda por Gregório IX, mas as frotas do imperador atacaram os eclesiásticos que se 

dirigiam à reunião ecumênica (AUVRAY: 1907, t. III: doc. 6030-6031). Daí ele veio a aprisionar importantes dignitários 

eclesiásticos.  
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alguns casos de trabalhos mais abrangentes, tentou-se dar um sentido mais profundo ao seu reinado, 

dilatando a cronologia ao menos até os dois reinados anteriores. Foram trabalhos pontuados pela ideia 

de “crise”. Mas, mesmo nesses textos, aquele rei é associado a um período infeliz da monarquia, nas 

palavras do próprio autor, “dominado pelo fantasma da incapacidade do Estado em se afirmar sobre 

o tecido vivo que o compõe” (VARANDAS: 2003: 22). 

 Alexandre Herculano, cujos argumentos, as sombras ainda ecoam em outras narrativas que 

lidaram com o tema, caracterizou os tempos de acesso ao poder de Sancho II como aqueles carregados 

por uma aurora melancólica. A menoridade é a explicação que para o autor, de tão simples, deveria 

ser observada por qualquer historiador. O “infeliz” príncipe era “moço”. Aos vassalos, os mesmos 

membros da aristocracia que mantiveram influência e poder durante o reinado de Afonso II, fora 

transferida a suprema autoridade no governo do filho, pois, este, sustentou Herculano, mantinha a 

auctoritas de príncipe apenas no nome (HERCULANO, 1875: 162-163). 

 A menoridade era segundo essa linha de pensamento, a causa primeira da debilidade do poder 

de Sancho II, além do elemento que favorecia o crescimento das rivalidades em sua corte. As medidas 

“centralizadoras” de Afonso II, com suas tentativas de “controle” da nobreza, caíram por terra com a 

ascensão do rei-criança, pois àquela facção conservadora da nobreza iria tentar de todas as formas 

recuperar o poder perdido. O rei não tinha culpa, por ter pouca idade era refém das ambições e 

ganância de seus ricos-homens. Em meio a influências perniciosas, o rei e o reino se perderiam ao 

longo de seu governo, ou desgoverno. A infância, por ser a época marcada pela falta de discernimento, 

equiparada juridicamente em certo sentido ao louco, forneceu a explicação para uma das memórias 

que fora construída acerca daquele tempo em Portugal (BRANCO: 2001: 89-90). 

 Não é muito claro a partir de que idade um puer passava à fase de adulescens naquele período 

e, logo, demonstrar ser um adulto e capaz de razão. Alguns canonistas se esforçaram em determinar 

as idades e aonde estaria situada a maioridade. Para estes, a idade com a qual se entra na puberdade 

era os quatorze anos. Até os sete anos um indivíduo era infans, dos sete aos quatorze pueri e adiante 

puberes. Quando um sujeito fosse capaz de se reproduzir biologicamente, ele estava apto, segundo 

os legisladores, a assumir suas atribuições jurídicas. Na glosa à Compilatio de Vicente Hispano, o 

autor comentou que a idade mínima para que alguém pudesse ser ordenado era quatorze anos, além 

de determinar que os menores não deviam receber igrejas para governar (Ibidem, 109-110). Em bula 

de Honório III de 1224, na qual tomava Sancho II e o reino de Portugal sob a proteção da Santa Sé, 

referia-se ao monarca como aquele que estava nos anos da adolescentie (COSTA: 1964: 333).  

 Assumiu o trono com cerca de 13 anos, nada que possa causar espanto no mundo medieval, 

tendo em conta que são inúmeros os exemplos de monarcas que se encontraram nessa situação. 

Afonso VIII (1158-1214) de Castela subiu ao trono antes de fazer seus 3 anos de idade e governou 
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por 55 anos. Seu filho assumiu o trono com 10, mas o deteve por apenas 3 anos devido sua morte 

prematura. Seria o certo aplicar o conceito de crise para analisar estes casos? Que monarca do século 

XIII não teve seu reinado marcado por conflitos? A ideia de crise atribuída ao governo de Sancho II 

fora por vezes utilizada. A questão da menoridade foi por algumas vezes pontuada como um problema 

de maior importância no reinado de Sancho II. Mas governou por mais de vinte anos, como poderia 

estar relacionada a idade com que assumiu o trono, com os problemas enfrentados no seu governo? 

Seja como for, essa tese ainda seduz alguns autores. 

 Um exemplo, é um trabalho relativamente recente de Rocha sobre a corte de Sancho II. Ao 

enfatizar que numa certa conjuntura o monarca teve de solucionar muitos problemas que herdou do 

reinado de seu pai, a autora cita que aqueles destituídos do seu poder anterior, de tudo fizeram para 

retomá-lo “aproveitando-se da menoridade do monarca”. Daí teria resultado uma instabilidade que 

permaneceria até a guerra civil de 1245-48 (ROCHA, 2013: 96). Em outra ocasião, a autora ressalta 

que a família dos Sousa foram um destes que aproveitaram a “menoridade e incapacidade governativa 

de D. Sancho para retomarem a sua posição na corte régia” (Ibidem, 102). A tese do rei menor e refém 

dos seus nobres ainda prevalece. Forte também é a da incapacidade política do rei, reforçada por 

Mattoso ao narrar os conflitos com o clero, principalmente, aqueles da segunda metade de 1230, os 

quais o autor utilizou para enfatizar as contradições que surgiam de todo gênero com o intuito de 

validar a imagem de que Sancho II era “incapaz” de desempenhar um papel conciliador e, portanto, 

demonstrava “a sua incapacidade política” (MATTOSO, 1997: 110-111). Tal imagem é reforçada 

pela forma como Mattoso abordou o reinado de Afonso III que para ele representou o “triunfo da 

monarquia” (Cf. Ibidem, 115). 

 As caracterizações de Sancho, desde Herculano, para dizer se ele era realmente incapaz ou 

refém dos seus conselheiros – imagem reforçada pelas crônicas – ganhou novos ingredientes no artigo 

de Mattoso sobre a crise de 1245. Segundo o autor, houve uma crise social naquele período agravada 

pela crise política, devido a um desequilíbrio entre o crescimento demográfico e os recursos 

econômicos. A classe dominante seria levada a algumas perturbações por conta do desequilíbrio, 

vendo sua posição social vacilar por conta daquelas contradições (MATTOSO, 1984: 10). O fundo 

cronológico para tal crise era, no entanto, mais dilatado, pois segundo o autor a agitação no seio da 

nobreza vinha desde o início do reinado de Afonso II. Com este rei, o problema estava em torno do 

controle do poder político. Até a legacia de João de Abbeville na Península Ibérica, estendeu-se à luta 

no seio de outras famílias entre si. A agitação teria passado a ser mais anárquica desde antes de 1237, 

alcançando a dimensão de guerra civil em 1245 (Ibidem, 14). Ainda sobre os problemas nessa ordem 

social, Mattoso pontuou que a marginalização dos filhos segundos naquela sociedade e os recursos 

escassos de pequenos nobres, aumentou a propensão destes grupos para a violência, fator que 
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alimentava o antagonismo político. Aqui, os membros do clero, mais facilmente espoliados pelo 

banditismo generalizado, viriam a acentuar a necessidade de um governo forte (Ibidem, 17). 

 Há certa uniformidade, com exceção de alguns trabalhos, em dizer que Sancho II não foi capaz 

de exercer controle soberano sobre os grupos do reino e, por sua incapacidade, Portugal teria chegado 

a tal situação de desordem. Tudo começa, desde Herculano, com a referência a sua pouca idade. Uma 

das chaves explicativas que perdura nos trabalhos é a afirmação da existência de um partido senhorial 

e outro monárquico. As primeiras concórdias feitas entre o monarca e aqueles ferrenhos opositores 

do seu pai, foram vistas como um “ajuste de contas por parte do partido senhorial”, o que se fez 

imediatamente após a morte de Afonso II (MATTOSO, 1997: 104). 

 O testamento de Sancho I (1185-1211) provocou um problema que demandaria um grande 

esforço do seu filho – Afonso II – durante todo o seu reinado, no sentido de anular algumas 

disposições testamentárias. Concedia às suas filhas, um patrimônio do qual a coroa julgava não poder 

dispor daquela forma. D. Teresa ficaria com os castelos de Esgueira e Montemor-o-Velho, Sancha 

herdaria Alenquer e Mafalda ficaria com os mosteiros de Arouca e Bouças. Além dos domínios 

territoriais, as infantas contavam com outros privilégios no testamento paterno, como uma grande 

quantia em dinheiro. Desde muito cedo, o rei e as infantas enviaram à cúria pontifícia procuradores 

para alcançarem a solução para seus intentos. O rei questionava a validade daquelas doações, 

enquanto as infantas lutavam pela confirmação de seus direitos, conforme definido no testamento. O 

conflito alcançou a dimensão bélica e a pedido de D. Teresa, o rei de Leão, seu ex-marido, passou a 

lutar a favor das irmãs. Do lado do rei no papado, trabalharam como juristas os Mestres Lanfranco de 

Milão, Vicente e Silvestre189. Estes dois últimos seriam até certa altura, próximos de seu filho. Vicente 

ficaria durante boa parte do reinado de Sancho II com o cargo de chanceler. 

 Numa dada altura no governo de Afonso II, o conflito ganhou contornos complexos também 

com o arcebispo de Braga, indo até o fim do reinado. Devido a querela, uma das bulas do papa 

cogitava libertar os vassalos régios do juramento de fidelidade, além de conceder as terras portuguesas 

                                                           
189 Para mais informações sobre o conflito no reinado de Afonso II Cf. COSTA, António D. de Sousa. Mestre Silvestre e 

Mestre Vicente, juristas da contenda entre D. Afonso II e suas irmãs. Itinerarium IX, n. 40, 1963, pp. 249-311; BRANCO, 

Maria João Violante. Poder real e eclesiásticos. A evolução do conceito de soberania régia e a sua relação com a práxis 

política de Sancho I e Afonso II. 1999. Vol. I, 667 f. Tese (Doutoramento em História). Universidade Aberta, 1999; 

BRANCO, Maria João Violante. Escritura, Ley y Poder Regio: La cancillería regia y los juristas del rey en la construcción 

de un nuevo concepto de realeza en Portugal (1211-1218). In: XXXVII Semana de Estudios Medievales. 1212-1214: El 

triênio que hizo a Europa. Pamplona, 2011; BRANCO, Maria João Violante. Os homens do rei e a Manifestis Probatum: 

Percurso de uma bula pelos caminhos da luta pela legitimidade do rei e do reino nos séculos XII-XIII. Actas do Colóquio 

Poder espiritual/Poder temporal: As relações Igreja-Estado no tempo da monarquia (1179-1909). Academia Portuguesa 

da História, Lisboa, 2009; BRANCO, Maria João Violante. Estado, Pátrias e Nações nos juristas hispânicos dos séculos 

XII e XIII. Cultura – Universidade Nova de Lisboa. Lisboa, IIª Série, vol. XV, 2002, pp. 21-46; VILAR, Hermínia 

Vasconcelos. D. Afonso II: Lisboa: Círculo de Leitores, 2005; COELHO, Maria Filomena. Entre Bolonha e Portugal: a 

experiência política do conceito de iurisdictio (Séculos XII e XIII). Revista da Faculdade de Direito – UFPR. Curitiba, 

vol. 61, n. 2, maio/ago. 2016, pp. 61-93. 
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a quem as ocupasse (LAY, 2009: 227-228; COSTA, 1963, notas 196-201). Afonso morreu 

excomungado e o reino sob interdito. Uma das primeiras medidas de seu filho como rei foi estabelecer 

os acordos com aqueles personagens, numa solução que vinha sendo preparada desde o fim do reinado 

do pai. Boa parte da historiografia vê aí, uma cedência completa de direitos àquele “partido 

senhorial”, levando em consideração que o pai tentou contornar os problemas do testamento durante 

todo o seu reinado. 

 Para Hermenegildo Fernandes, as tensões que Sancho II herdara do seu pai não poderiam ser 

caracterizadas dentro dos polos que as tratam como a luta do “rei contra a nobreza”. Na sua ótica, 

seria mais correto descrever o conflito como uma tensão entre o grupo do rei e o das “rainhas”, tias 

de Sancho, que tinha suas ramificações no reino de Leão. Por outro lado, o conflito não era ideológico, 

era um conflito feudal como tantos outros. Se a família dos Sousas servia como uma espécie de 

contrapeso à contenda, os clérigos se dividiram entre ambos os lados. Esse tipo de conflito era natural 

e ocupava outros monarcas como os de Castela e França em relação aos seus feudatários. Frederico 

II enfrentou os mesmos problemas enquanto rei da Sicília na sua juventude (FERNANDES, 2006: 

103). 

 Concordo com Maria Filomena em relação ao problema na forma de se enxergar a instituição 

monárquica no medievo. A realeza é comumente apresentada como fenômeno pronto. Como diria a 

autora, os historiadores normalmente não levam em consideração que se trata de um” 

modelo/conceito político em processo de institucionalização”. Não quer dizer que as narrativas não 

reflitam movimento, pois encontra-se em muitos trabalhos a preocupação em demonstrar “avanços e 

recuos”. No caso da Primeira Dinastia portuguesa, da qual Sancho II é o exemplo mais emblemático, 

a historiografia acusa alguns personagens de “hesitação e inconsistência” no que dizia respeito aos 

“princípios normativos e à ação política”. Do mesmo modo, a nobreza vem a ser estudada como um 

fenômeno à parte, como se fosse um corpo específico. Raramente é levado em consideração que o rei 

é oriundo da nobreza e, logo, participava das lógicas de sua “manutenção e reprodução como ordem 

superior privilegiada”. Percebe-se uma tendência historiográfica, como naquela que define um partido 

monárquico e outro senhorial, em apresentar uma nobreza que se opõe à “modernização” promovida 

pela monarquia. Esta por sua vez, promovia, segundo esta corrente, medidas de forma a restringir 

direitos e privilégios dos nobres. Essas instituições deveriam ser apresentadas em conjunto e não de 

forma separada, elas se complementam. Nesse sentido, a experiência política torna-se essencial “no 

processo de fortalecimento dessas instituições e não no seu enfraquecimento” (COELHO, 2016: 123-

124). 

 

A caminho da deposição? 
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 Como tudo em relação ao governo de Sancho II, há também muita controvérsia acerca de 

quando o rei se perdeu, ou como diria a crônica citada acima, o momento em que “des alli foi pera 

mal”. Se, como foi observado, muitos autores apotam sua debilidade desde que assumiu o trono em 

sua juventude, o que veio a somar-se a um conjunto de fatores que levariam à sua destituição mais 

tarde, outros procuraram demarcar um ponto específico para isso. Um destes momentos, seria a sua 

“ruptura” com o chanceler Mestre Vicente, que abandonou o cargo em 1236. Eu cheguei a defender 

isso no mestrado, usando como exemplo a acusação que Vicente moveu em Roma contra o irmão 

mais novo de Sancho, o infante Fernando. Na ocasião em que o infante foi acusado de ser responsável 

por inúmeros crimes contra eclesiásticos, considerava que aquilo poderia simbolizar um marco de 

ruptura com a facção de Vicente, da qual o arcebispo de Braga fazia parte. A partir daí, se justificava 

o grande número de admoestações pontifícias que Sancho II recebeu em 1238 acerca de problemas 

com várias igrejas e eclesiásticos (COUTO, 2015: 57).  

 Isso se deve também à imagem retida de Mestre Vicente, homem poderoso devido seu vasto 

currículo, canonista, ex-professor de Bolonha, jurista na contenda de Afonso II com suas irmãs, além 

de ter ganhado o direito de acumular junto do ofício de chanceler, o outro de cura de almas, podendo 

usufruir do duplo benefício. Não precisava assim, seguir as determinações do IV Concílio de Latrão 

que proibia o acúmulo de funções (COSTA, 1964: 331-332). Apesar de não ter tido acesso na época 

da dissertação a algumas obras de que disponho hoje, a imagem que as fontes passam do chanceler é 

a de alguém realmente muito poderoso. 

 Fernandes, por exemplo, considera Vicente e o legado João de Abbeville os responsáveis pelo 

período áureo de Sancho II. Reforça essa imagem a tal ponto, que afirma que se ele foi rei naquele 

tempo, mais do que em qualquer outro momento, foi por conta dos personagens (FERNANDES, 

2006: 178).  

 No entanto, conforme o autor, não era só a ruptura com Vicente que poderia definir o futuro 

de Sancho, ela era na verdade elucidativa de um mal social que o autor chamou de o “tempo dos 

latrocínios”. Para isso, usou como fonte as inquirições promovidas por Afonso III, na qual alguns 

personagens mencionavam o nível de “desordem” a que chegou o reino a partir de meados da década 

de 1230. Vicente era assim vítima dessa violência endêmica que podia contar com a cumplicidade 

dos dependentes envolvidos. Justifica o ataque de Fernando a Vicente e o porque da admoestação 

pontifícia ser dirigida ao monarca português. Muitas das violências praticadas, de acordo com as 

inquirições, foram feitas por oficiais próximos ao rei. Os ataques se estendiam a eclesiásticos – ricos 

e mais fácil de serem espoliados – e suas instituições, que eram alvos de depredação de bandos. Não 

era algo novo ou exclusivo desse tempo, já que o papa notava que Sancho estava continuando a 

“política do pai”. Contudo, a rouba não se restringia somente ao campo eclesiástico ou às 
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apropriações que faziam senhores locais. Segundo os inquiridos, era uma situação de “todos contra 

todos”. Para o autor, o crescimento do problema, na forma como consolidou uma memória específica 

sobre o período, conforme demonstra os inquiridos mais tarde, serviu para sublinhar o vazio do 

“exercício de autoridade provocado pelo colapso do Centro” (Ibidem, pp. 221-232). 

 O tempo das turbulências seria também o do abandono do rei por várias casas. Ele teria ficado 

restrito aos seus magnates mais próximos e tradicionais, os Riba de Vizela e os Soverosa. Assim, 

conforme Fernandes, ficaria cada vez mais refém dos interesses deste grupo restrito. Em 1239, após 

uma série de acordos com o clero, encontrava-se novamente em torno de Sancho um grande número 

de barões do reino, confirmando as doações que ele fazia à Ordem de Santiago, a grande protagonista 

dos avanços contra os muçulmanos neste período. Essa companhia que reunia a maior parte dos 

magnates se desfaz em 1241 (Ibidem, 241-242). 

 É precisamente esta época, como dito neste trabalho, que o historiador se defronta com a maior 

ausência de registro. Sem saber do muito que pode ter acontecido nesse período, a historiografia 

recorreu a situações anteriores que pudessem ajudar a compreender o quadro. Nesse ponto, o número 

de inferências é alto e tolo seria dizer possuir a “verdade” sobre essa trama e seu desfecho 

acontecimental. O que se sabe do contexto em que muitos vestígios são ausentes, é que Sancho II se 

casou com Mécia Lopes de Haro (c. 1215-c. 1271). Este casamento seria sim, chave, no seu processo 

de destituição. Ressalto novamente a referência da IV Crônica Breve no ponto [...] E saio de mandado 

da Rainha dona Biringeira sua tia. E cassousse com Micia Lopes [...]. A crônica enfatiza que dali o 

rei foi para mal, para sustentar que foi com esse casamento que ele validou de vez o seu destino. A 

informação de que ele não obeceu sua tia, Berengária de Castela (1180-1246) – mãe do rei Fernando 

III (1217-1252) – faz sentido, apesar de não ser possível confirmá-la. Mas é provável que a “rainha” 

não via com bons olhos o casamento do sobrinho com a dama biscainha. 

 Mécia estava liberta em 1240 para se casar, devido a morte do seu primeiro marido, Álvaro 

Pires de Castro. O casamento deve ser datado a partir dessa data, embora não exista nenhum indício 

conclusivo a respeito. Em fevereiro de 1241 o rei partiu para Zamora, onde celebrou um acorco com 

o mosteiro de Celanova. Para Fernandes é possível inferir que essa excursão para fora dos limites do 

reino, pode estar relacionada ao seu casamento (FERNANDES, 2006: 255). 

 E foi para mal, pois em 1244, Afonso, o code de Bolonha, acusou seu irmão na cúria pontifícia 

de casar em grau proibido. Em carta do papa daquele ano, Inocêncio IV (1243-1254) dizia se tratar 

de uma petição de Afonso, aquela que mostrava que o rei de Portugal casou-se com “a nobre mulher 

Mécia Lopes” em grau proibido de consaguinidade. O papa apelava para que Sancho separasse dela, 

sob pena do rei ser excomungado (BERGER, 1884, doc. 995). O monarca não divorciou, sua 

destituição funcional se aproximava e, como parte do processo, Inocêncio IV anulou seu casamento. 
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O matrimônio considerado nulo retirou do rei a possibilidade de apresentar em curto espaço de tempo 

um herdeiro. Não deixou também de afetar o pretígio do monarca. Depois, em março de 1245, a bula 

Inter alia desiderabilia continha as acusações que figuravam depois a bula Grandi, responsável pela 

deposição (VARANDAS, 2003: 365-366). 

 Sancho foi destituído e com armas ele resolveu responder. Uma guerra entre as facções, a sua 

e a que tomou partido de seu irmão, eclodiu em Portugal. Não foi a determinação pontifícia, mas o 

resultado da guerra, seu consequente exílio em Toledo e sua morte, que realmente marcou o fim do 

seu reinado. Só assim, na ausência de herdeiros, a coroa passava para seu irmão.  

 Longe de dar qualquer resposta definitiva, tive o intuito de demonstrar as dificuldades em 

lidar com o objeto e, ademais, discutir as opções narrativas escolhidas por parte da historiografia para 

explicar Sancho II. É claro que sempre é preciso dizer mais, mas este não é um trabalho monográfico, 

e sim de apresentação. Apesar de partir do terreno que me é comum, algumas questões colocadas 

estão no “rol” maior da reflexão de ofício. Até que ponto não somos nós que insistimos em ver as 

incongruências? Até que ponto supervalorizamos os conflitos que nos ocupam? E a superiterpretação 

dos indícios? Ela parece ser muito forte, sobretudo, na existência de lacunas. Muitas vezes é mais 

fácil terminar com mais perguntas do que respostas, mas é assim que a pesquisa segue. Ao menos, 

esses medievais compartilham uma linguagem comum, principalmente, no campo dos “direitos”, isso 

já é um grande começo. 
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PINTAR HISTÓRIAS, COLHER NOTÍCIAS: TRADIÇÃO 

RETÓRICA E ERUDIÇÃO MODERNA NOS PANEGÍRICOS DA 

ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS DE LISBOA (1789-1835) 
 

José Alves de Oliveira Júnior190 
 

RESUMO: O trabalho tem por objetivo examinar a incidência da retórica e da erudição na escrita 

dos panegíricos da Academia Real das Ciências de Lisboa. O panegírico, seja na sua vertente Vida 

ou Elogio, era um gênero narrativo preceituado pela retórica greco-latina para contar a história de 

vida de um indivíduo através do louvor. Nesse trabalho, percebemos as Vidas e os Elogios Históricos 

da Academia como formas tradicionais de confecção do passado integrados ao regime moderno de 

escrita da história na passagem do século XVIII para o XIX. O objetivo é analisar de que forma a 

prática de escrita desses textos, amparados pelos lugares comuns da retórica, incorporam métodos da 

erudição. Nessa perspectiva, analisaremos de que modo os ilustrados da Academia validavam as 

autoridades retórico-poéticas e eruditas das narrativas, demonstrando também as estreitas relações 

entre erudição e retórica na invenção das autoridades. 

 

Palavras-chave: Erudição, Retórica, História, Academia Real das Ciências de Lisboa. 

 

Introdução 

 A passagem do século XVIII para o século XIX foi marcada por conceber diversas 

perspectivas sobre os modos de escrever a história. A ideia de que a história servia para alicerçar a 

memória dos grandes homens permaneceu como justificativa até o século XIX para que diversas 

instituições definirem programas historiográficos que contemplassem a escrita de panegíricos e 

Vidas. Gêneros históricos em moda na sociedade da primeira modernidade, os panegíricos e as Vidas 

geralmente narravam em louvor de um indivíduo ilustre por nascimento, ou por ações gloriosas, antes 

do nascimento da biografia moderna.  

 As Vidas e Elogios históricos da Academia Real das Ciências de Lisboa eram justificados 

enquanto narrativas que serviam para “transmitir à posteridade” os “retratos” dos homens que 

serviram a nação. Segundo o sócio José Bonifácio de Andrada e Silva, uma das tarefas dos elogios 

era “pintar o caráter moral e individual dos seus heróis: pois do caráter é que brotam as virtudes, e 

nobres qualidades, que brilham na carreira da vida” (ELOGIO ACADÊMICO, 1818, p.16). Narrar a 

vida de um indivíduo significava narrar a origem das qualidades morais e das virtudes, o que 

                                                           
190 Mestrando do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás. Bolsista da Capes. 

Orientadora: Prof.ª Drª Raquel Machado Gonçalves Campos. 
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funcionava mediante a exposição dos trabalhos políticos, militares e literários dos homenageados, 

tanto na sua vertente Vida, como na sua vertente Elogio. Eternizar as ações dos “homens beneméritos” 

seria um dos propósitos da Academia, como observado na recorrente solicitação de Elogios tanto nos 

Estatutos, como nos Programas anuais.191 Dessa maneira, essas narrativas constituíam-se como 

tributo aos compatriotas que “se distinguiram em letras, armas e virtudes” no serviço à nação, 

constituindo-se como repertórios de exemplos que deveriam ser imitados pelo presente e pela 

posteridade. Essa concepção reafirmava o topos moral ciceroniano da História Mestra da Vida na 

escrita da história.192 

 A Academia Real das Ciências nos seus primeiros anos de existência publicou Vidas e Elogios 

históricos que narravam as vidas de personalidades da história de Portugal, bem como de sócios 

falecidos da instituição. Nesse trabalho, consideramos esses gêneros como variantes do gênero 

retórico demonstrativo, que, segundo a arte retórica clássica era o gênero de eloquência que servia 

para o louvor.193 Além disso, vale destacar que em Portugal esses gêneros narrativos foram 

incorporados ao conjunto heteróclito das formas historiográficas durante o Renascimento, o que os 

transformavam em parte dos diversos modos de escrever a história, ao lado do tratado, da relação, da 

corografia, da cosmografia, da crônica, e outros (PÉCORA, 2002, p. 48). Nossa hipótese é de que as 

Vidas e os Elogios da associação eram formas tradicionais confecção do passado, integradas ao 

regime de escrita da história moderno. Consideramos a retórica e a erudição como conhecimentos 

essências na composição da narrativa historiográfica, e que tinham relações muitos próximas na 

invenção das autoridades documentais. Dessa maneira, nossa interpretação pontua os elementos 

textuais e extratextuais concebidos nos textos, a fim de compreender os artifícios que validavam a 

representação do passado. 

As convenções retórico-poéticas nas narrativas 

 

 Em primeiro lugar, pensando nos elementos textuais, a interpretação desses textos deve 

considerar as convenções retórico-poéticas que regulavam a confecção das narrativas literárias 

                                                           
191 Os Estatutos da Academia falavam em Elogio fúnebre aos que “tiveram participações nos trabalhos da associação” e 

os programas anuais solicitavam sempre “Um elogio de algum Português ilustre”.  
192 Segundo o orador romano Cícero, a história era “testemunha dos tempos, a luz da verdade, a vida da memória, a 

mensageira da velhice”. Aqui, a história é entendida como coleção de exemplos para instruir a vida. KOSELLECK, 

Reinhart. Futuro Passado. Contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto/EDPUC, 2006, 

p. 43. 
193 Aristóteles define três gêneros retóricos: o judicial (que acusa ou defende), o deliberativo (que aconselha ou 

desaconselha) e o epidítico ou demonstrativo (que louva ou censura). ARISTÓTELES. Retórica. Tradução e notas de 

Manuel Alexandre Júnior, Paulo Famrhouse Alberto e Abel do Nascimento Pena. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da 

Moeda, 2005, p. 104-106. 
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durante a primeira modernidade. Essas convenções, greco-latinas e cristãs, eram definidas em 

tratados de retórica e poética, que serviam para ensinar a arte da eloquência, e na tratadística moral. 

Segundo João Adolfo Hansen (2004, p. 30), a narrativa do elogio encomiástico obedece, 

retoricamente, às diretrizes do decoro impostas ao subgênero epidítico, de louvor, incidindo sobre a 

escolha das tópicas e dos argumentos figurados ali. Com procedimentos miméticos de uma pintura, 

o texto desenvolve-se por aplicação de tópicas do gênero demonstrativo da oratória, no subgênero 

‘encômio’ ou ‘louvor’, apresentando elementos de individuação e elementos caracteriais e 

tipificadores. Diante disso, a análise retórica desse gênero nos permite compreender que o processo 

narrativo da história na primeira modernidade constituía-se em várias fases que retomavam diversas 

autoridades. Do ponto de vista da composição, estas fases se dividiam em três estágios: a invenção, 

que é a recolha do tema e dos lugares comuns coletivizados em tratados de civilidade, textos literários 

e políticos; a disposição, que é a fase da distribuição dos temas na narrativa; e a elocução, que é a 

fase de inclusão dos tropos e das figuras de linguagem.  

 A invenção, no caso de um elogio histórico ou uma Vida, tem como objetivo a exposição 

amplificada das ações virtuosas do elogiado. Esse processo se constitui por meio da técnica retórica 

do elogio da pessoa, segundo os preceitos expostos principalmente por Quintiliano na Instituição 

Oratória, para a construção do “retrato” da pessoa elogiada. Segundo as preceptivas correntes no 

século XVIII, os lugares comuns da elaboração do “retrato” eram; constituição física, origem, nação, 

pátria, sexo, idade, educação e instrução, fortuna, condição social, caracteres, ocupação, aparência, 

ações e palavras (QUINTILIANO, 1788, p. 246). Desse modo, a elaboração da narrativa constituía-

se através da escolha dessas matérias para louvar uma pessoa. A emulação dos lugares comuns de um 

elogio funcionava através de sua particularização em diversos casos e exemplos. Segundo Eduardo 

Sinkevisque (2015, p. 100), aplicação desses lugares comuns fornece a base para argumentos 

referentes a personagens e circunstâncias. Os argumentos particularizam-se com referência de 

pessoas individualizadas e circunstâncias particularizadas. Como exemplo, o argumento “louva-se a 

virtude sempre” é particularizado como “D. João IV é um bom rei em 1645 porque é caridoso”. No 

caso das Vidas e Elogios históricos da Academia, notamos que o louvor se concentra na utilidade da 

vida pública do letrado, com a descrição da carreira política, literária ou miliar, com as seguintes 

tópicas recorrentes:  

 O talento natural na carreira política, literária e militar. Por meio dessa tópica, era comum 

dizer que os homenageados tinham talentos naturais para o cultivo das letras e armas, ao apresentar 

“provas” dessas “inclinações” durante a juventude. Criava-se a ideia de que os estudos literários e 

militares eram necessidades do espírito, que buscava inesgotavelmente adquirir variados 
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conhecimentos. O “amor às ciências e as letras”, dessa forma, permitiria passar a vida, desde a 

juventude, nos estudos e aplicações científicas.  

 Utilidade e mérito. Essas tópicas eram usadas na narração dos trabalhos acadêmicos e 

políticos dos homenageados e funcionavam como uma decorrência da tópica analisada anteriormente. 

A narração dos trabalhos era parte mais importante porque trazia consigo a tópica da utilidade, que 

era considerada o propósito de todas as homenagens acadêmicas. Sendo assim, independente da 

posição social do acadêmico, todos deveriam contribuir com seus serviços para a glória da pátria e 

para o bem comum. Sob esse ponto de vista, os sócios da Academia defendiam que o grau de elevação 

de um indivíduo deveria ser medido pelo mérito. Nas Vidas e Elogios, o preceito greco-latino de que 

em um elogio se deveria louvar “aquelas ações que um homem fez por si só”, dava sustentação ao 

conceito de homem de gênio, aplicado utilmente no progresso universal. O valor pessoal, conquistado 

pelo esforço e independente do nascimento, cuja grandeza nasce de empreendimentos individuais 

como a prudência, a fé, o zelo e a constância criava uma ética da individualidade adequada aos 

homens de letras194. Esse lugar retórico tratava-se do que Curtius (1979, p. 187) chamou de nobreza 

da alma, tópica presente em Aristóteles e atualizada pela Ilustração, na qual afirmava que a alta 

linhagem em si, não garantia sentimentos nobres, pois existia uma nobreza de sentimentos dos 

homens de bem, independente do nascimento. 

 A morte para a posteridade. Distinta das orações fúnebres do século XVII, a tópica da morte 

nos elogios da Academia não dedicava muita importância nos aparatos fúnebres. A narração da 

“pompa fúnebre” dos epitáfios e inscrições, preceituadas em tratados de retórica, são muitas vezes 

rapidamente referidas ou em alguns casos não narradas nos elogios da Academia. Dessa maneira, 

dava-se mais importância na lamentação da “perda da república”, do que propriamente se passou 

depois da morte. Embora as virtudes cristãs também fossem elogiadas, a tópica da santidade, que 

criava a imagem do santo para o “bem morrer” e reafirmava o telos divino, fora reatualizada pela 

tópica das virtudes cívicas do “sábio e útil vassalo”, tendo a posteridade como lugar onde se fixaria 

os nomes e as ações ilustres. 

 Em consonância com ars historica195 da primeira modernidade, percebe-se que a narrativa 

nas Vidas e Elogios também era feita com base no ordenamento natural e sucessivo, muito comum 

                                                           
194 Ivan Teixeira viu que este lugar também foi utilizado pelos poetas portugueses no elogio ao Marquês de Pombal.  

Penso que esta interpretação também se vale para os elogios dedicados aos sócios da Academia mariana. TEIXEIRA, 

Ivan. Mecenato pombalino e poesia neoclássica: Basílio da Gama e a poética do encômio. São Paulo, EDUSP/FAPESP, 

1999, p. 350. 
195 Por ars historica, se entendia um aglomerado de tradições antigas de escrever história, na qual diversas autoridades 

gregas, latinas e cristãs eram interminavelmente copiadas/emuladas nos livros. LOPES, Marcos Antônio. Ars Historica 

no Antigo Regime: a História antes da Historiografia. Varia hist. [online]. 2008, vol.24, n.40, p. 633-655.  
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entre os gêneros biográficos da época: nascimento, vida e morte. Conforme preceituado por 

Quintiliano (1788, p. 83) para o gênero demonstrativo: “O louvor dos homens tem mais variedade. 

Porque primeiramente se tira de três tempos, a saber: do que precedeu seu nascimento, do em que 

viveram, e do que se seguiu depois da sua morte nos que são já falecidos”. Dessa forma, a organização 

do discurso é feita em uma divisão natural dos tempos, in ordo naturalis. A sucessividade das ações 

no elogio se estabelece desde o nascimento dos homenageados, passando por suas ações durante a 

vida, educação, trabalhos, até a chegada de sua morte. Essa disposição é prescrita para o gênero 

história durante o século XVIII, conforme o tratado Elementos da Invenção e Elocução Retórica, do 

padre Antônio Pereira. Segundo esse tratado, existem três modos de formar um panegírico: um natural 

e dois artificiais196:  

O natural é, O primeiro a seguir a ordem dos tempos, discorrendo por toda a vida do sujeito, 

desde o nascimento até a morte. Desta sorte vem a ser o panegírico um Elogio histórico, qual 

é entre os gregos o panegírico de Evagoras, rei do Chipre, feito por Isócrates: entre os 

romanos o de Trajano Imperador, feito por Plínio (PEREIRA, 1769, p. 29). 

 

 Na perspectiva definida no tratado de Antônio Pereira, o panegírico confunde-se com o elogio 

histórico, na medida em que obedece à mesma ordem natural do tempo na elaboração do discurso. 

Esse preceito também pode ser visto como um indício da conformação do gênero história dentro do 

gênero epidítico, na medida em que faz a narração do encômio e de ações em uma ordem cronológica, 

ou seja, obedece à mesma disposição natural do discurso histórico, que narra ações do mais passado 

até o presente do historiador. Além disso, nas Vidas e os Elogios históricos incluíam-se também 

técnicas da disposição. Na disposição, examinaremos o exórdio e peroração, que serviam como 

ferramentas de comunicação entre persona encomiástica e o público receptor.  

 O Exórdio era entendido como “uma abreviada e viva ideia da matéria, que se vai tratar no 

corpo do discurso, com a qual se preparam os ouvintes, para o ouvirem todo benigna, dócil, e 

atentamente” (MENEZES, 1794, p. 69). Basicamente esta parte da disposição servia para captar a 

atenção e a benevolência do receptor, o que nos elogios funcionava por meio das tópicas da modéstia 

afetada e do bom juízo. A modéstia afetada é caracterizada sempre pela referência da pouca qualidade 

do narrador/orador diante da grandiosidade do tema, uma vez que, segundo Cícero, é conveniente que 

o orador manifeste submissão e humildade (CURTIUS, 1979, p. 86) O bom juízo funcionava como 

justificativa de que as Vidas e os Elogios não eram apenas discursos que contemplavam louvores às 

pessoas, mas que antes de tudo eram frutos do “julgamento imparcial” dos historiadores sobre a vida 

                                                           
196 Os modos artificiais de fazer um panegírico obedecem à ordem das virtudes e não do tempo natural. PEREIRA, 

Antônio. Elementos da Invenção, e Locução Retorica, ou Princípios da Eloquência: escritos, e ilustrados com breves 

notas. Lisboa, 1769, pg. 35-37.  
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e as obras dos homenageados. Estas tópicas servem como forma de captar a atenção e a simpatia do 

público sobre tema narrado ou recitado.  

 A Peroração constitui-se como conclusão do que se disse através de algumas técnicas 

preceituadas em Aristóteles. Segundo o filosofo, esta é a parte em que se dispõe o ouvinte a favor do 

que se narrou, se amplifica ou atenua o que foi dito, excita-se as paixões e se faz recapitulação 

(ARISTÓTELES, 1979, p. 220). Tal como o exórdio, esta parte deveria ser breve, e também conter 

apelo afetivo em favor das provas apresentadas. Nas Vidas e nos Elogios, esse tipo de conclusão 

servia aos propósitos persuasivos do gênero, uma vez que se faz relembrar os trabalhos dos 

homenageados através da tópica da utilidade, e recapitulam-se as suas virtudes de forma resumida. 

Conforme a leitura de Quintiliano (1788, p. 313), podemos ver que recapitulação servia como forma 

de “refrescar a memoria” do juiz, na medida em que coloca “diante dos olhos um quadro circunscrito 

à causa inteira”. Esse processo era válido sob o preceito de que as provas, uma vez espalhadas na 

narrativa, poderiam ter menos força. No Elogio de Pascoal de Mello Freire, apelando também para 

os sentimentos do auditório, fala-se do remorso que os seus inimigos deveriam sentir por haverem 

“antecipado” a morte do cidadão benemérito do reino. Esta sentença pode ser vista como forma de 

amplificar o sentimento de perda, ao estimular o sentimento de “tristeza” perante a morte de um 

membro da instituição, e excitar o ódio aos inimigos do elogiado, ao referenciar que estes foram os 

causadores de sua morte. Dessa forma, as Vidas e Elogios Históricos acabavam na maioria das vezes 

com lamentações, ou referências delas, sobre a “saudade” e a “perda da república” do homenageado, 

tendo como objetivo excitar paixões e afetos no público receptor.  

 A elocução nas Vidas e Elogios históricos se dava através da descrição ecfrásica das ações e 

virtudes dos homenageados. A ekphrasis significa exposição ou descrição, associando-se as técnicas 

de amplificação de tópicas narrativas. De acordo com esta preceptiva, veiculada por Horácio e 

Posevino, afirmava-se que: “assim como o pincel imita os topoi narrativos das ecfrases de 

autoridades, também a pena deve imitar o pincel, produzindo metáforas visualizantes de efeitos 

maravilhosos, adequados simultaneamente à utilidade e ao prazer” (HANSEN, 1995, p. 114). A 

ekphrasis pode ser vista como um procedimento elocutivo geral, cuja capacidade amplificadora faz 

do expediente um ornato da narração instrutiva, e por isso, a descrição minuciosa é adequada ao 

gênero historiográfico (SINKEVISQUE, 2000, p. 213). De modo geral, a representação “viva” dos 

acontecimentos era possível devido à produção de imagens, o que dependia de uma série de 

descrições, então chamadas de ekphrasis. Essas descrições se davam na narrativa por meio da 

enargeia (vivacidade), que Quintiliano (1790, p. 106) define como um ornato que “pinta” os objetos 

de que se falam “com tal viveza, que parecem estar-se vendo”. As Vidas e os Elogios históricos 
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constituíam-se em narrativas descritivas da trajetória de vida dos homenageados, e desse modo, 

“pintava-se”, com procedimentos miméticos de uma pintura, o físico, o moral e as ações dos 

homenageados. No caso do retrato encomiástico esta se constituía através da prosopografia, que é a 

descrição das qualidades físicas de um indivíduo, e da ethopeia, que é a descrição do caráter moral. 

Esses procedimentos, feitos mediante enargeia, criavam espécies de “retratos históricos” dos 

homenageados. Conforme preceituado em Quintiliano, essa era uma forma de dar viveza à narração 

que permitiria o público observar o objeto narrado, ou nas palavras do retor latino, “por presentes aos 

olhos do espírito” (QUINTILIANO, 1790, p. 106) Através da enargeia, tem-se que a elocução 

histórica nas Vidas e Elogios históricos se dava de modo icástico e ecfrásico. Icástico porque a 

narrativa era proporcional, verdadeira e clara, em oposição ao desproporcional e fantasioso. Ecfrásico 

porque “pintavam” os tipos com descrições minuciosas que permitiam o leitor “visualizar” tal como 

uma tela. A vista disso, a tópica horaciana ut pictura poesis, que percebe a relação entre a pintura e a 

poesia, também era possível na história – ut pictura historia197 – com as Vidas e Elogios, uma vez 

que se criavam “quadros históricos” exemplares com ações sucessivas dos homenageados de modo 

narrativo-descritivo.  

 Nas Vidas e nos Elogios, o historiador deveria criar um discurso verdadeiro e que obedecesse 

ao decoro ideal do gênero, com fins de legitimar sua narrativa diante do público. No discurso, as 

tópicas retoricas não poderiam ultrapassar a verdade narrada, o que poderia acarretar na 

desqualificação da narrativa. A afirmação da verdade se dava em sentido político-moral por meio da 

formação de juízos na narração de ações consideradas gloriosas, usando sempre como modelo tópicas 

históricas e morais, narradas em “quadros” descritivos. Desse modo, as metáforas, epítetos, 

hipérboles, antonomásias e etc., da elocução simples ou elevada dos textos, serviam como “tinta” 

para a pintura histórica, dando beleza ao discurso para mobilizar afetos, paixões, e reforçar os 

argumentos diante do receptor. A noção de ekphrasis era essencial na construção do argumento, uma 

vez que ela se confundia com a noção de prova: 

 

Desse modo, o ornamento da elocutio historiográfica – com a pintura dos tipos de descrições 

minuciosas que permitiriam ao leitor visualizar as cenas tal como em uma tela – articulava-

se intrinsecamente aos seus argumentos, pois, de acordo com os preceitos retórico-poéticos 

em voga, as artes discursivas deviam docere, movere et delectare (ANDRADE, 2006, p. 

119). 

  

                                                           
197 Noção desenvolvida por meio de reflexões de Eduardo Sinkevisque sobre a prosa histórica seiscentista e setecentista. 

O autor apresenta algumas homologias “formais” e “funcionais” retórico-poéticas entre dois subgêneros históricos: o 

discursivo Vida e o pictórico Retrato. SINKEVISQUE, Eduardo. D. João IV: Persona discursiva/Persona Pictórica Cad. 

Pesq. Cdhis, Uberlândia, v.27 n.2, jul./dez. de 2014 e v.28, n.1, jan./jun. 2015. 
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 Esse efeito da verdade era possível devido a correlação entre o sentir e o compreender, que 

por sua vez compunha a noção de prova definida através da ekphrasis (SILVA, 2010. p. 70). 

Juntamente com a enargeia (vivacidade), essa técnica esteve presente nos textos gregos com fim de 

sensibilizar o público receptor em relação a verdade. A representação “viva” dos fatos era possível 

mediante a produção de imagens, que dependia de uma séria de descrições ecfrásicas que produziam 

a verdade enquanto um efeito, conforme Carlo Ginzburg (1989, p. 223-224) esquematiza: narrativa 

histórica – descrição – vivacidade – verdade. Dessa forma, a enargeia, que para os latinos foi traduzida 

como evidentia servia não somente no despertar do prazer na narrativa, mas também como ferramenta 

primordial na construção do efeito de verdade diante do público receptor. 

 De modo distinto das convenções retóricas, o efeito de verdade nas Vidas e os Elogios da 

Academia também poderia ser produzido mediante as fontes usadas na composição da narrativa. 

Como veremos no seguinte tópico, as Vidas e os Elogios históricos foram integrados ao regime 

moderno de escrita da história. 

A erudição histórica nas Vidas e nos Elogios: das notas de rodapé às Memórias históricas 

 Nos fins do século XVII, as práticas eruditas desenvolvidas nas corporações religiosas foram 

gradualmente incorporadas às atividades das Academias, delimitando um início da autonomização do 

oficio do historiador. Difundidos por meios epistolares e gazetas eruditas, o método crítico de 

pesquisa consolida-se com um campo que delimitaria regras específicas para a constituição do 

discurso histórico. O passado tornava-se objeto de pesquisa do erudito, por meio de um saber 

submetido às regras de controle e verificação coletiva (KANTOR, 2004, p.23). Na França, D. Jean 

Mabillon e D. Bernard de Mountfaucon empreendem coletivamente trabalhos de autenticação, 

classificação e tabulação de fontes jurídicas nos mosteiros franceses, tarefa esta que foi continuada 

com a criação do Cabinet des Chartes em 1761, onde toda a documentação pública passou a ser 

depositada (KANTOR, 2004, p. 25-26).    

 Em Portugal, a crítica histórica recebeu força motriz com as atividades da Academia Real da 

História, e com as reformas dirigidas pelo Marquês de Pombal. Segundo a pesquisadora Taíse Silva 

(2010, p. 28-63), para a fundamentação do poder absoluto do rei, a política pombalina fez da reflexão 

histórica preâmbulo inevitável no tratamento de qualquer assunto relacionado às leis portuguesas. 

Com o desenvolvimento da investigação documental das leis, a diplomática, a paleografia e a 

numismática passaram a ser o centro das intenções na Universidade de Coimbra, já reformada pelo 

Marquês de Pombal, tendo como continuadora a Academia Real das Ciências de Lisboa. Ao deixar 

de servir aos estudos teológicos, a Diplomática passou ao processo de institucionalização, tornando-



 

287 

 

 

   

se conhecimento auxiliar na atividade legisladora. Essa institucionalização caracterizou-se pelo 

direcionamento dos estudos diplomáticos pelas mãos do Estado, transformando a crítica histórica 

num instrumento de legitimação legal da monarquia: 

 

Em suma, no Portugal da segunda metade dos setecentos, o uso da erudição modificou seus 

fins com a apropriação da erudição pelo Estado que, ao secularizá-la, tornou-a um 

instrumento de manipulação da cultura política do reino. O seu emprego, aliado à 

especialização do corpo de oficiais, juristas e mestres que compunham as chancelarias, 

tribunais e auditórios universitários, esteve relacionado com as estratégias de centralização 

do poder definidas pelo Estado (SILVA, 2010, p. 59).   
 

 Tendo em vista a legitimação dos poderes reais, a Academia Real das Ciências deu 

continuidade no estudo dos saberes auxiliares ao conhecimento das “fontes autênticas”. A associação 

utilizava diversos métodos de averiguação documental a fim de construir as autoridades documentais 

do discurso histórico principalmente nas Memórias de Literatura Portuguesa, projeto historiográfico 

central da corporação. Por meio da trajetória do sócio João Pedro Ribeiro na burocracia mariana e na 

Academia Real das Ciências, Taíse Silva (2010, p. 171-181) destacou que este foi um dos 

responsáveis pela atualização da crítica documental em Portugal, através seus trabalhos de 

diplomática. A sua obra Observações históricas e críticas para servirem de memórias ao sistema da 

Diplomática Portuguesa provocou transformação na forma como estavam organizados documentos, 

ao conciliar erudição com as novas exigências estabelecidas no meio jurídico para o estudo do Direito 

Pátrio. Os trabalhos de João Pedro Ribeiro apresentaram uma postura mais contundente frente aos 

falsos documentos sobre a história de Portugal, e defendiam uma história comprovada por fontes 

concebidas pela crítica. A “arte de julgar o verdadeiro do falso” (MORAIS, 1789, p. 497), como era 

concebida a crítica no século XVIII e na primeira metade do século XIX, serviria como instrumento 

para sanar as “duvidas” e “incertezas” sobre a história do reino, e combater as diversas opiniões.  

 Para além da centralidade do projeto historiográfico das Memórias de Literatura Portuguesa, 

os procedimentos da crítica fizerem parte da confecção dos gêneros biográficos concebidos nas Vidas 

e dos Elogios históricos. Cabe analisarmos, de que modo a crítica foi incorporada na composição 

dessas narrativas. 

 Na observação dos elementos extratextuais das Vidas e dos Elogios históricos, percebemos 

uma recorrente prática de citação de fontes em notas de pé de pagina, como forma de garantir a 

fidedignidade do que foi narrado. Segundo Anthony Grafton (1998, p.25-31), o surgimento das notas 

de rodapé no período moderno, e dos artifícios a ela associados, como apêndices documentais e 

críticos, separava a modernidade histórica da tradição. Sob a distinção de que “o texto convence, as 

notas provam”, as notas de rodapé serviam para convencer o leitor que o historiador realizou uma 

quantidade aceitável de trabalho de pesquisa, e indicar as principais fontes que o historiador usou.  
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 Embora o pesquisador Valdei Lopes de Araújo (2003, p. 67) tenha a caracterizado a demanda 

documental nos elogios da Academia como “tímida”, uma vez que o testemunho pessoal era ainda 

muito usado, consideramos a citação de fontes essenciais no processo de integração do gênero ao 

regime da prática erudita. Nos elogios, a colheita de fontes permitiria uma narrativa menos confusa e 

eficaz, conforme destacado pelo sócio Manoel José Maria da Costa e Sá, no seu Elogio histórico de 

Sebastião Francisco de Mendo Trigoso homem de Magalhaes: “recolher as notícias de um escritor 

desvelado em todo o gênero de aplicação e estudo, é acrescentar o proveito de seus trabalhos, fazendo 

sua lição mais desembaraçada e profícua” (ELOGIO HISTÓRICO, 1822, p. LXVIII). De modo geral, 

com a crescente referência da “recolha de notícias” dos homenageados nos Elogios e Vidas, os sócios 

da Academia defendiam que a escrita da história dos homens ilustres deveria ser concebida mediante 

“documentações exatas”. Nesse sentido, a citação de uma variedade de fontes, cujas próximas dos 

homenageados eram mais valorizadas, além de árvores genealógicas, obras escritas pelos falecidos 

ou terceiros, leis, cartas e testemunhos de pessoas que conviveram próximas, dentre outros, ilustrava 

um processo de pesquisa anterior à escrita. Além disso, a tênue presença de notas de rodapé para a 

citação de fontes pode ser assim resultado de uma concepção de que o trabalho de erudição era distinto 

do narrativo, e que a erudição poderia prejudicar o texto, assim como observa o sócio Fr. Mattheus 

da Assumpção Brandão em nota de pé de pagina no Elogio Necrológico do Muito Alto e Muito 

Poderoso Imperador e Rei, o Senhor D. João VI: 

 

Seria imenso e fastidioso citar todos os Alvarás, Decretos e Resoluções Régias e 

Providenciais que em todo este reinado se publicaram. Apenas se citam algumas de muitas 

que correm impressos sobre alguns dos objetos indicados neste Discurso, para que se veja o 

espírito de veracidade que o dirigiu (ELOGIO NECROLÓGICO, 1828, p.23).  

 

 Com esse comentário de Mattheus da Assumpção, vemos que a citação completa de todas as 

leis aprovadas no reinado de D. João VI seria um recurso “imenso e fastidioso” para a narrativa do 

seu Elogio. Sendo assim, podemos inferir que a recolha das fontes era um procedimento distinto da 

narração dos trabalhos dos homenageados, e que a excessiva aparência de erudição no texto poderia 

tornar a discurso tedioso. Por outro lado, o sócio aponta que citação de “algumas de muitas” fontes 

serviria para demonstrar o “espírito de veracidade” que conduziu a confecção do texto, enunciando 

que a tarefa de citação deveria ser moderada. Assim, as citações serviriam para provar e reforçar aos 

argumentos narrados no corpo do relato, servindo como suporte retórico ao “juízo imparcial” do 

historiador e à fidedignidade do que foi dito. 

 De modo distinto ao recurso das notas de rodapé, a Academia Real das Ciências concebeu a 

escrita de Memórias históricas sobre a vida dos personagens históricos de Portugal como Camões, 
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Luís de Sousa, Pedro Nunes, os cronistas-mores Bernardo de Brito, Francisco Brandão, Antônio 

Brandão e outros. A distância temporal entre os sócios da Academia e esses personagens históricos 

dos séculos XV, XVI e XVII exigia que a colheita de fontes fosse mais circunspecta do que nos 

Elogios históricos aos sócios falecidos. Dessa maneira, utilizou-se o gênero Memória histórica para 

reunir notícias e fontes sobre as vidas desses personagens, para que posteriormente fossem escritas 

suas narrativas históricas. O gênero Memória histórica era uma espécie de comentário, que implicava 

no exame de documentos, alegação de fontes, transcrição de provas, exposição e resolução de dúvidas 

sobre fatos históricos (MOTA, 2003, p.65). Sobre o gênero memória nas Academias de história do 

início do século XVIII, Iris Kantor destaca que: 

 

A composição de memórias históricas, porém, não deveria ser confundida com a escrita da 

história em si. Pelo contrário, as memorias – aparato crítico das fontes documentais e 

bibliográficas, tabuada cronológica, carta geográfica, corográfica, genealogia, catálogo de 

autoridades, etc. – constituíam uma precondição para a elaboração de uma história 

verossímil. Os historiadores eruditos tratam de distinguir entre campo heurístico e o campo 

hermenêutico, de modo que a autoridade das interpretações ou “conjecturas” só tinha 

plausibilidade quando fundada na pesquisa rigorosa. As regras da “boa crítica” 

pressupunham uma dimensão construtiva e cumulativa do conhecimento histórico, tornando 

possível a coletivização dos resultados no círculo acadêmico (KANTOR, 2004, p. 77). 

 

 

 No bojo dessas regras destacadas pela autora, as Memórias históricas da vida dos “homens 

ilustres” de Portugal seriam como precondição para a posterior escrita de suas histórias, no qual 

deveriam ocorrer por meio das convenções do gênero Vida, analisadas no tópico anterior. Além disso, 

uma vez que as memorias históricas serviam, ou para informar novas notícias ou para discutir pontos 

duvidosos da história, estas poderiam tanto anteceder quanto suceder a escrita das Vidas. Nessas 

memórias históricas, os ilustrados da Academia discutiam fatos duvidosos sobre a trajetória de vida 

dos homens ilustres, tornando-se numa ferramenta auxiliar na resolução de questões surgidas antes, 

durante ou depois da composição da obra198, assim como demonstrado no extenso título da memória 

histórica sobre a vida de Bernardo de Brito: Memória de algumas particularidades com que se pode 

acrescentar e corrigir o que até ao presente se tem publicado sobre a Vida e Escritos do Cronista 

mor Bernardo de Brito. 

 Quanto à estrutura das Memórias da vida dos homens ilustres, predominou-se a ordem 

cronológica preceituada no gênero histórico – in ordo naturalis – com as tópicas retóricas da 

invenção: nascimento, linhagem, educação, trabalhos e etc., além de outras como os topois da 

                                                           
198 Esse processo, pontuado por Pedro Telles da Silveira nas Memórias e Dissertações históricas da Academia Brasílica 

dos Esquecidos durante a primeira metade do século XVIII, permanece na Academia Real das Ciências nos finais do 

mesmo século. SILVEIRA, Pedro Telles da. O cego e o coxo: Crítica e retórica nas dissertações históricas da Academia 

Brasílica dos Esquecidos (1724-1725). Dissertação de Mestrado: Mariana. UFOP, 2012, p. 114. 
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disposição: exordio, argumentação e peroração, também analisadas anteriormente. O que demonstra 

a permanência do modelo retórico demonstrativo sobre as estruturas dessas memórias.  De outro 

modo, com a veia da crítica histórica, a escrita da vida dos personagens ilustres passava a incorporar 

uma metodologia que confeririam os fatos “obscuros” ou pouco esclarecidos da história desses 

homens, o que reforçava a consulta de arquivos para encontrar “documentos autênticos”, que 

pudessem solucionar as incertezas ou acrescentar novas notícias. Como destaca o sócio Francisco 

Nunes Franklin na Memória Breve da Vida de D. Jorge da Costa, que tendo em vista a grande 

quantidade de autores que falaram sobre a vida do cardeal, parecia nada mais a acrescentar. Porém, 

segundo Franklin, “tendo em vista muitos Documentos originais, que ainda restam no Arquivo da 

Torre do Tombo, respectivos ao cardeal, julguei conveniente recapitular com mais firmeza os mesmos 

objetos, que os mencionados Sábios indicaram, e expor alguns de novo” (MEMÓRIA BREVE, 1823, 

p. 152). 

 De outro modo, essas memórias serviam para solucionar problemas sobre as vidas desses 

eruditos. Na obra Memória de algumas particularidades com que se pode acrescentar e corrigir o 

que até ao presente se tem publicado sobre a Vida e Escritos do Cronista mor Bernardo de Brito, o 

sócio Fr. Fortunato de S. Boaventura destaca, por exemplo, o problema da data de nascimento de 

Bernardo de Brito:  

Começarei por a desviar-me não só deste autor, porém de todos os mais que o seguiram, e 

direi alguma coisa de novo sobre o nascimento de Fr. Bernardo de Brito, que retificará 

facilmente o que se passou até agora por certo, e fora de toda a dúvida. Assento que a 

declaração do próprio cronista mor Fr. Bernardo de Brito faz maior autoridade neste ponto, 

que a dos mais autores, ainda que fossem coevos. Ora em a terceira parte da Monarquia 

Lusitana de que abaixo tratarei mais largamente, e que foi escrita em 1593, declarou ele por 

duas vezes e muito exatamente a sua idade (MEMÓRIA, 1821, p.14-15). 

 Dando seguimento a esse trecho, Fr. Fortunato Boaventura cita dois momentos em que na 

obra Monarquia Lusitana, o próprio Bernardo de Brito diz ter vinte cinco anos de idade em 1593 e, 

portanto, a data verdadeira de seu nascimento seria 1568 e não 1569, como disseram os que 

escreveram sobre a sua vida. A partir desse trecho, percebemos que as memórias históricas se serviam 

de argumentação baseada em fontes do próprio homenageado para combater as “duvidas” e os erros 

sobre os fatos controversos, como datas de nascimento, autoria de obras, educação dos 

homenageados, dentre outros. Para dar validade aos argumentos utilizados, elegiam-se algumas 

autoridades que eram validadas pela proximidade com objeto, como testemunhos próprios, 

testemunhos de terceiros que conviveram e eram consideradas “testemunha ocular, e de grande peso 

e autoridade”, além de testemunhos escritos oficiais, no qual se validava aquele que tinham maior 

proximidade. A conjectura era o recurso que deveria ser usado quando as fontes apresentavam 
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informações insuficientes. Segundo o sócio Francisco Alexandre Lobo, “Ainda na presença de 

abundantes documentos o historiador é forçado a lançar mão de conjectura: porque raras vezes são 

eles tão suficientes e tão claros, que não deixem ocasião para adivinhar ou o que omitiram, ou o que 

declaram imperfeitamente” (MEMÓRIA, 1823, p.8). Esse trecho demonstra que a conjectura era um 

último recurso utilizado pelo historiador quando havia insuficiência de fontes, ou a abundância delas.  

O termo “forçado” demonstra que a conjectura não era um recurso com plena validade na escrita da 

história, uma vez que era considerado “um conhecimento fundado em fatos e razões que não tem toda 

a certeza”. Dessa maneira, empregava-se conjectura quando não havia outra saída na elaboração do 

conhecimento histórico. 

 Assim como percebeu Pedro Telles da Silveira (2012, p.164) nas memórias e dissertações da 

Academia dos Esquecidos, a utilização de razões e conjecturas na elaboração do conhecimento nesses 

textos indicava que ambas as formas textuais se valiam mais pela argumentação histórica do que no 

manejo das fontes. Como vimos, as memórias históricas serviam a narrar a vida dos personagens 

ilustres por meio de “fontes autênticas” e também como ferramenta para refutar opiniões controversas 

e provar determinados fatos. Desse modo, o segundo caso demonstra que o conhecimento histórico 

nascia em meio uma disputa, na qual a verdade emergia por meio da argumentação, aproximando-se 

da dialética.199 Ao relembrar que a retórica e dialética compartilhavam da mesma invenção, ou seja, 

“descoberta dos argumentos”, Pedro Telles (2012, p. 165-166) destaca que lógica, argumentação, 

dialética e retórica formavam um contínuo no interior de um mesma área de conhecimento, da qual 

unificava a argumentação e demonstração. Poderíamos assim concluir resumidamente que retórica e 

erudição, ao invés de se excluírem, possuíam lações estreitos na elaboração do conhecimento, uma 

vez que erudição utilizava o arcabouço argumentativo da retórica para afirmar as verdades históricas. 

Considerações finais 

 Com base na análise doa elementos textuais e extratextuais dos panegíricos da Academia Real 

das Ciências, percebeu-se que os ilustrados da associação usavam diversas ferramentas para validar 

a narrativa histórica. A retórica, que servia o receituário de tópicas para as Vidas e os Elogios 

construía o efeito de verdade por meio da tópica da pintura histórica, que retoricamente significava o 

recurso da ekphrasis (descrição minuciosa) e da enargeia (vivacidade). Nesse modo tradicional de 

escrever a história, que mesmo nos anos iniciais do século XIX permanece sendo usado na história e 

                                                           
199 A primeira frase de Aristóteles em sua retórica é “A retórica é outra face da dialética, pois ambas se ocupam de questões 

mais ou menos ligadas ao conhecimento comum e não correspondem a nenhuma ciência em particular. De fato, todas as 

pessoas de alguma maneira participam de uma e de outra, pois todas elas tentam em certa medida questionar e sustentar 

um argumento, defender-se ou acusar”. Aristóteles. Retórica... 2005, p. 89. 
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na literatura, a evidência histórica é criada pela própria narração. A linguagem é usada de modo tão 

vivido que criava, para o público receptor, um efeito de presença do objeto narrado. A persuasão 

funcionava mediante a dimensão da linguagem que não excluía a presença do documento. Além dos 

elementos textuais, a análise dos elementos extratextuais no serviu a entender que mesmo 

constituindo de modelos de elaboração do passado condicionados pela tradição, as Vidas e os Elogios 

históricos também foram integrados ao regime de escrita da erudição moderna. A presença de notas 

de rodapé, para fazer comentários que reforçavam o que foi dito no corpo do texto, e mais importante, 

para apresentar as fontes documentais a fim de mostrar o “espírito de veracidade”, demonstra que as 

narrativas panegíricas não poderiam se furtar dos mecanismos de verificação do conhecimento, tão 

exigidos na prática historiográfica oitocentista. De outro modo, para além do problema da excessiva 

citação no texto histórico, podemos considerar que a “tímida” presença de notas de rodapé também 

remete a uma percepção de que a autoridade do “bom juízo” do historiador e a evidência construída 

pela ekphrasis ainda eram recursos válidos no interior da narrativa dos Elogios. Assim, permitindo 

que a ekphrasis e a citação de fontes se complementassem na construção da verdade. A distância 

temporal entre o historiador e o seu objeto era sentida mais fortemente na elaboração das Vidas e das 

memórias históricas dos personagens da história do reino. Gêneros de erudição que exigiam maior 

diligência no trato com os documentos, as memórias permaneciam na divisa entre a estrutura retórica 

do panegírico, e uma narrativa que se propunha a apresentar e resolver pontos controversos da 

história, que, como observamos nesse trabalho, não se furtava dos artifícios da retórica para 

representar o passado. 
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O REAL HOSPITAL MILITAR DE VILA BOA NO SÉCULO XVIII 
  

Leandro Carvalho Damacena Neto200  
 

RESUMO: O objetivo do texto será analisar o advento do Real Hospital Militar de Vila Boa como 

parte da política portuguesa para implantação das Forças militares na capitania de Goiás no sentido 

de garantir a expansão e manutenção dos territórios da América portuguesa no século XVIII. Para 

tanto iremos discutir dois momentos (1736 e 1764) sobre a implantação dos Corpos Militares na 

capitania de Goiás e as duas principais reformas do Quartel dos Dragões realizadas nos anos de 1747 

e 1764, como integrante destas políticas.  

 

Palavras-chave: Real Hospital Militar de Vila Boa; Capitania de Goiás; Forças Militares; Assistência 

à saúde;  
 

Num primeiro momento, a implantação das Forças militares de Portugal na América 

portuguesa visava garantir a administração e posse das possessões ultramarinas. Processo que se 

iniciou no século XVI, perpassou o século XVII e permaneceu até a primeira metade do século XVIII. 

O segundo e efetivo momento de implantação das forças militares na América portuguesa 

pode ser compreendida no contexto da Guerra de Sete Anos201 (1756 – 1763), que se constituiu como 

um dos conflitos europeus pelos territórios ultramarinos e pelo controle de redes mercantis em escala 

global. Tal guerra segundo Mello (2009, p. 60), “conduziu Portugal a uma necessidade de aumento 

sensível na capacidade defensiva de seus domínios na América. Outro fator segundo Mello (2009, p. 

60 – 61) que levou a Coroa à implantação efetiva do exército português no Estado do Brasil, foi à 

precária capacidade de resistência das forças militares portuguesas, sobretudo durante a invasão e 

conquista espanhola da Colônia do Sacramento, em dezembro de 1762, conflito também acirrado pela 

Guerra de Sete Anos.  

 Com a força bélica reduzida e sua eficácia questionada, Portugal implantou algumas medidas 

para aumentar a capacidade defensiva nas suas conquistas da América, conforme ressaltou Mello:  

 

1ª) a transferência, em 1763, da capital do Estado do Brasil para o Rio de Janeiro, mais 

próximo das regiões auríferas e em melhores condições de coordenar as ações militares que 

se prefiguravam ao Sul do Estado; 2ª) o envio de regimentos militares portugueses para o Rio 

de Janeiro e posteriormente para o Sul; 3ª) a recriação da Capitania de São Paulo; 4ª) A Coroa 

portuguesa estava atenta à necessidade de construção e reparo de fortalezas, quartéis e 

                                                           
200 Orientadora: Profa. Dra. Cristina de Cássia Pereira Moraes. Doutorando em História PPGH/UFG. Professor efetivo do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG). Campus Cidade de Goiás.  Pesquisa financiada pelo 

Programa de Incentivo à Qualificação dos Servidores (PIQS/IFG).  
201 Conforme Mello (2009, p. 60), a Guerra dos Sete Anos (1756 – 1763) se configurou num conflito disputado entre as 

duas maiores potências da época, Inglaterra e França pelo controle de territórios na América e na Índia. No contexto desta 

guerra, Espanha e Portugal esteve envolvida no tocante a guerra, os espanhóis se aliaram à França e os lusitanos 

aproximaram-se da Inglaterra.  
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armazéns, 5ª) e uma ênfase na criação e ampliação de Corpos Militares constituídos 

basicamente da população colonial, como os de Auxiliares e de Ordenanças, cada vez mais 

reputados pela Coroa como elementos indispensáveis na defesa e manutenção dos domínios 

portugueses. (Idem, p. 61)  

 

A autora Christiane Mello apresentou as importantes medidas militares adotadas pela Coroa 

portuguesa a partir da década de 1760. Dito isto, iremos, abordar no próximo tópico a implantação da 

Companhia dos Dragões na capitania de Goiás na primeira metade do século XVIII e a construção 

do Quartel desta força militar no ano de 1747 em Vila Boa. Posteriormente, iremos analisar a criação 

dos Corpos Auxiliares e a reforma no Quartel dos Dragões no ano de 1764, como parte integrante do 

segundo e efetivo momento de implantação das forças militares na América portuguesa citados acima.   

E por último, iremos abordar o surgimento do Real Hospital Militar de Vila Boa como conseqüência 

da política portuguesa de expansão e do não arrefecimento das forças militares nos territórios de suas 

conquistas.  

 A ocupação e fixação do território goiano pelos portugueses se efetivaram no século XVIII202. 

As minas auríferas dos Guayazes foram encontradas em 1725 após o descobrimento do ouro em 

Minas Gerais (1690) no final do século XVII, e em Mato Grosso (1719). O interesse da Coroa 

portuguesa pela procura de metais preciosos no vazio territorial compreendido entre essas duas 

regiões – Minas Gerais e Mato Grosso -, culminou no surgimento dos primeiros arraiais goianos como 

Barra (1726), Sant’Anna (1727), Ouro Fino e Ferreiro (1729). (MORAES, 2012, p. 25).  

 Diante do exposto, no ano de 1736, o arraial de Sant’ Anna203 foi elevado à vila204 por provisão 

régia trazida pelo conde de Sarzedas, governador e capitão general da capitania de São Paulo205. 

Afirmou Moraes, “instalada por provisão régia de 12 de março de 1736, Vila Boa incorporou 

paulatinamente o arraial de Sant’Anna, expandindo-se e retificando o espaço urbano, segundo 

diretrizes oriundas da Coroa”. (MORAES, 2012, p. 29).  Com a criação da capitania de Goiás no ano 

de 1749, tomou posse o primeiro governador Dom Marcos de Noronha206 membro da nobreza reinol. 

Diante do exposto, a organização das forças militares portuguesas na capitania de Goiás no 

século XVIII perpassava por dois principais objetivos. O primeiro seria pensar em escala imperial, 

isto é, constituir juntamente com a capitania de Mato Grosso, frentes avançadas que impediriam a 

                                                           
202 Para os objetivos deste texto, iremos ressaltar somente aspectos gerais sobre a descoberta do ouro (1725), o surgimento 

do Arraial de Sant’Anna (1727), a elevação da Vila Boa (1736) e a criação da capitania de Goiás (1749) no século XVIII. 
203 “O arraial de Sant’Anna foi plantado no fundo de um vale cortado pelo rio Vermelho e circundado por serras, dentre 

as quais a serra Dourada. [...] Na margem esquerda deste rio, situada em terreno elevado, erigiu-se a capela de Sant’Anna, 

em 1727. Do outro lado do rio, também em local não alcançado pelas enchentes, foi edificada, em 1734, para os escravos 

negros, a igreja de Nossa Senhora do Rosário”. (MORAES, 2012, p. 28) 
204 A ereção definitiva de Vila Boa só viria a acontecer alguns anos depois, em 25 de julho de 1739, com a vinda do então 

governador e capitão general de São Paulo, D. Luís de Mascarenhas. (GOMES, 2013, p. 29).  
205 A região das minas dos Guayazes esteve sob a jurisdição dessa capitania até 1749, ano em que foi criada a partir do 

desmembramento da capitania de São Paulo.  
206 Em 1750 Dom Marcos de Noronha recebeu o título de Conde dos Arcos.  
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invasão dos territórios a oeste da América portuguesa pelos espanhóis, conduzir o tributo do quinto 

para a sua Majestade. O segundo objetivo pautaria por políticas militares em escala local, no sentido 

de garantir a administração do Concelho Municipal, proteger a vila e os arraiais de ataques dos 

gentios207, principalmente.  

 A partir do primeiro momento da implantação militar na América Portuguesa, perpassando 

os séculos XVI, XVII e a primeira metade do século XVIII,  no ano de 1736 – mesmo ano de criação 

da Vila Boa -,  chegou à capitania de Goiás, o primeiro Regimento de Dragões da Cavalaria. A tropa 

regular foi alicerçada em território goiano208 juntamente com o Conde de Sarzedas, capitão general 

da capitania de São Paulo. De acordo com o autor Diego Veloso Gomes (2013, p. 7), a respeito da 

primeira Companhia de Dragões da Cavalaria, “o contingente dos Dragões tinha o dever de sentar 

praça por um período mínimo de dez anos, até que a força defensiva da região fosse devidamente 

estruturada”. O rei português, D. João V por meio de carta régia destacada a Gomes Freire de 

Andrade, governador e capitão general da capitania do Rio de Janeiro veio: 

 

[...] saudar e por ter rezoluto que o Conde de Sarzedas Governador, Capitão general da 

cappitania de São Paulo passe interinamente às Minas dos Goyas para nellas executar o que 

lhe tenho ordenado o sou servido mandeis passar aos de Goyas hum destacamento de 

quarenta Dragões dessas Minas para assistir ao dito Conde, e ajudar ao cumprimento das 

diligências que ocorrerem de meu serviço quando não achei o grande inconveniente em tirar 

dessas mesmas minas o referido corpo, no qual cazo fareis levantar nellas hua Companhia 

dos ditos Dragões para o effeito sobredito que se comporâ de soldados veteranos dessas 

Minas geraez, e de novos, preenchendosse logo com soldados novos, os que se tirarem dos 

corpos velhos209.  

   

Conforme ressaltou Diego Gomes, a Companhia dos Dragões deveriam fixar praça por um 

período mínimo de dez (10) anos. As principais funções desempenhadas pela Companhia seriam: 1º) 

Guarnição das fronteiras (principalmente à oeste); 2º) Proteção dos reais tesouros de Sua Majestade, 

coibindo as práticas de contrabando  - descaminhos do ouro; 3º) O transporte do ouro; 4º) o 

Patrulhamento das regiões dos rios Claro e Pilões à época da descoberta dos diamantes; 5º) a 

                                                           
207 Conforme Dias (2017, p. 18), “os colonizadores subdividiam os povos originários pela sua condição religiosa, como 

quando designados como gentio, ou seja, pagão e não batizado, os quais constituíam nações de gentios. O termo gentio 

se contrapunha ao chamado índio, índio era termo que durante o século XVII, indicava específica e exclusivamente um 

residente dos aldeamentos, contudo em Goiás do século XVIII, poderiam ser nativos batizados, que viviam aldeados ou 

administrados em fazendas e arraias. Gentio era também a condição social que marcava uma diferenciação entre aqueles 

que viviam nos sertões daqueles que estavam em território dominado pelos portugueses”. 
208 Antes da criação da Vila Boa em 1736 e com a ausência de tropas militares na capitania Goiás, Bartolomeu Bueno – 

o descobridor das minas dos Guayazes – mantinha o cargo de capitão-mor dessas minas, portanto, era o comandante 

militar da população civil, responsável direto pela defesa dos arraiais e povoados estabelecidos naquela região. Com os 

desmandos de Bartolomeu na região aurífera de Goiás, o rei de Portugal enviou para a região Gregório Dias da Silva, 

ouvidor da capitania de São Paulo e substituto de Bartolomeu no cargo de superintendente das minas dos Guayazes, deste 

modo, o bandeirante Bartolomeu Bueno perderia seus privilégios políticos. (Idem, p. 22 - 29).  
209 AHU_ACL_CU_008, Cx. 1, D. 30. Carta Régia do rei D. João V, ao governador e capitão-general do Rio de Janeiro, 

Gomes Freire de Andrade.  
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condução de presos ao Rio de Janeiro. A composição da recente implantada Companhia dos Dragões, 

além dos quarenta soldados que El Rey havia solicitado somavam-se quatro praças, a totalizar 44 

homens, dentre, 37 soldados, um capitão, um tenente, um alferes, um furriel, um tambor e dois cabos 

de esquadra. (GOMES, 2013, p. 39).  

Ainda na primeira metade do século XVIII, a experiência mostrou a Coroa a necessidade de 

algumas mudanças, principalmente no que se referia à forma como eram eleitos os oficiais das 

companhias de 3ª linha. A criação das Ordenanças210 em 1739 significou um aumento do poder e das 

redes de influências das elites locais, visto que os oficiais superiores, principalmente na figura do 

capitão-mor, tinham sob seu comando a população civil apta a fazer parte do serviço militar. (Idem, 

p. 83). Os postos de oficiais das ordenanças eram ocupados, “como em todos os cargos da república, 

o indivíduo que não possuísse impedimento de qualidade e condição, o que orientava a indicação dos 

chamados homens bons”. (Idem, p. 84).  

Outra medida para melhoria da política militar portuguesa nas conquistas da América, 

implantadas na primeira metade do século XVIII foi a efetivação de um quartel para a Companhia de 

Dragões  e para a Companhia das Ordenanças.   

 No ano de 1747 na Vila Boa de Goiás, foram reformadas diferentes casas, “deram a essas as 

características próprias das edificações militares encontradas no território brasileiro durante o período 

colonial” (MORAES & COELHO, 2017, p. 42). As casas e posteriormente o quartel pertencente ao 

capitão-mor dos Dragões, Antônio de Sá Pereyra, eram alugadas pela Coroa.  Abaixo segue provisão 

que se referia à adaptação e reforma das residências para o alicerçamento do Quartel:  

 

Dom Joam por graça de Deos Rey de Portugal e dos Algarves daquem e dalem mar em Africa, 

senhor da Guine. Faço saber a Vos Governador e Capitam General da Capitania de São Paulo 

que por parte de Antonio de Sá Pereyra Capitam de Dragoins da Companhia que goarneçe 

Villa Boa se me fizerão as petições de que com cota Se vos remetem Copeas em que pede se 

lhe faça mercê mandar Satisfazer o aluguer dos Coarteis que mandou fazer a Sua Custa com 

aprovaçam do Provedor da Camara para a comodassam da ditta Sua Companhia, e visto o 

seo requerimento em que foi ouvido o Procurador da minha Fazenda. Me pareço ordenarvos 

informeis como vosso [ilegível] ouvindo por escrito ao Intendente Provedor da Fazenda Real 

o coal o fará com a copea da conta que no despacho de trinta de outubro de mil setecentos e 

quarenta e Seis dis [ilegível] Meo Conseho Ultramarino onde Se nam acha é declarando se 

[ilegível] zás do Supplicante ficam juntas [ilegível] [corroído] Sam os cavalos andar soltos 

sem [corroído]211.   

 

                                                           
210 “Foram criadas para regulamentar o exercício das forças militares existentes na colônia, os corpos de ordenança, 

formados pelo engajamento compulsório de todos os moradores com idade entre 18 a 60 anos (recrutamento militar), com 

exceção dos eclesiásticos e fidalgos, cuja adesão era seletiva. Essa estratégia de criação das Ordenanças, simultaneamente, 

desonerava a monarquia [...]” ver: IZECKSOHN (2014, p. 483 – 487) 
211 Registro Geral, vol. I, 1748/1749, pg. 171, cx. 230. Provisão sobre os quartéis dos Dragões de Villa Boa, 23/07/1749. 

Fundo Brasil Colônia. Arquivo Real Fazenda. Museu das Bandeiras, doravante MUBAN. Transcrição feita pela 

historiadora e arquivista Milena Bastos Tavares.  
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A transformação das residências em Quartel dos Dragões realizada em 1747 foi fundamental 

por aquartelar212 os soldados. No primeiro momento de edificação do quartel, no ano de 1747, 

conforme o Registro Geral da Provedoria da Real Fazenda:  

 

Dom Joze por graça de Deos Rey de Portugal e dos Algarves [...] Faço saber a vos Conde 

dos Arcos Governador e Cappitam General das Minas dos Guayaz que Sevio o que 

enformasse em carta de vinte de Dezembro de mil Sette Sentos e quarenta e nove sobre o 

Requerimento que me fes o Cappitam Antonio de Sá Pereyra, Capitam de Dragoens da 

Goarnição dessas Minas, em que me Representou que passando a ellas por ordem minha 

declara tão ma acommodação para a Sua asistencia, dos officiaes, e Soldados, que Se 

resolvera por meu Serviço a mandar fabricar huns quarteis em situação conveniente com 

todas as commodidades precizas, e porque pertendendo Se lhes mandase Satisfazer o aluguel 

dos dittos quarteis o não tinha conseguido recorria a mim para que fose Servido a vista dos 

documentos, que oferecia mandar Se lhe pagaçem os referidos alugueis de todo o tempo que 

a Companhia tem aSestido nos dittos quartéis, e quando o pareçeçe comveniente ficarem para 

a Fazenda Real não tinha duvida que avalliada a obra Se lhe pagaçem, e ponderada por 

razoens da vossa enformação, na qual expunhas que Se devia comprar os dittos quartéis e 

cazas do ditto Cappitam que tudo fora avalliado em duas mil e nove Sentas outavas de ouro, 

e os alugueis em vinte e huma outava cada mês, Sobre o que Sendo ouvido o Procurador da 

minha Fazenda Sou Servido por Rezolução de quatorze de Dezembro do anno próximo 

passado em consulta do meu Conselho Ultramarino que Se [ilegível] sendo da ditta minha 

fazenda estas propriedades213.  

 

A provisão demonstrou que a compra do quartel seria menos onerosa para a Coroa portuguesa 

do que continuar pagando o aluguel. Portanto, o prédio do Quartel dos Dragões foi o primeiro edifício 

próprio nacional da capitania de Goiás cujo arrendamento se fez por volta de 1749 e a sua aquisição 

em meados de 1751214, conforme a citação acima. 

 

O surgimento do Real Hospital Militar de Vila Boa no século XVIII.  

 

 Na segunda metade do século XVIII, a política bélica portuguesa, conforme abordamos 

anteriormente acirraram e diversas medidas foram implantadas no intuito de proteger e manter os 

territórios de suas Conquistas. Principalmente após o conflito da Guerra dos Sete Anos, as disputas 

territoriais entre Portugal e Espanha acentuou-se bastante, principalmente nas regiões ao sul da 

América portuguesa como a Capitania de São Pedro, a Colônia de Sacramento e nos territórios à 

oeste, principalmente, nas capitanias auríferas de Mato Grosso e Goiás.   

Dentro desta lógica de reestruturação militar, a Coroa portuguesa, implantou em diversas 

capitanias diferentes medidas bélicas que remodelou os equipamentos militares.  Na capitania de 

                                                           
212 Ato de alojar os militares em Quartel.  
213 Registro Geral, vol. II, 1746/1752, pg. 132v – 133, cx. 230. Registo de huma Provizão Sobre a compra das casas e 

quartéis ao Cappitam Antonio de Sá Pereyra. 11/01/1751. Fundo Brasil Colônia. Arquivo Real Fazenda. MUBAN. 

Transcrição feita pela historiadora e arquivista Milena Bastos Tavares.  
214 Próprios Nacionais, Ministério da Fazenda. Pacote – Documentos interessantes. Arquivo O Museu das Bandeiras, 

doravante MUBAN. Transcrição – Milena Bastos Tavares.  
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Goiás, diversas foram as políticas militares na segunda metade do século XVIII, principalmente a 

partir da década de 1760. Foi no governo do capitão-general João Manuel de Melo (1759 - 1770) que 

os Corpos Auxiliares - Tropas de 2ª linha -, foram criados em território goiano. Ademais, temos as 

medidas militares referente a construção, reparo de fortalezas, quartéis e armazéns em âmbito da 

América portuguesa. Na capitania de Goiás, a partir da segunda reforma do Quartel dos Dragões da 

capitania de Goiás, iniciada em 1764 no governo do Capitão-general, João Manuel de Melo, “em 

virtude das constantes reclamações realizadas pelos praças da companhia de Dragões acerca das 

condições do quartel de Vila Boa, em 1763” [...], ordenou a reconstrução geral do edifício, mandando 

derrubar o anterior e levantar outro”. (MORAES & COELHO, 2017, p. 42.) A reestruturação do 

Quartel foi emergencial devido ao “augmento da Ruína dos Quarteis, e evidente perigo em que 

estavão os Soldados temendo que lhe servissem  de sepultura”. 

 Ao contrário do que argumentou a autora Age, em relação a reforma do quartel no ano de 

1764, no qual a autora ressaltou que tal  “reforma do quartel em Goiás, seria ponto esse favorável 

para a melhoria do hospital”. (2014, p. 84). Age defendeu a hipótese de que o Hospital Militar havia 

surgido no governo de Conde dos Arcos. Na documentação pesquisada não há nenhuma referência a 

implantação do Real Hospital Militar em Vila Boa naquele contexto entre 1747 – ano em que ocorreu 

a adaptação das residências em quartel -, ao ano de 1749 – momento que o quartel foi arrendado -, e 

até o ano de 1751 - quando foi realizada a aquisição do prédio do quartel pela Coroa portuguesa.   

Mais adiante no documento o governador, João Manuel de Melo informou a inclusão do Hospital 

para tratar as tropas nas instalações do Quartel: 

 

“a vista do que, Ordeney ao Provedor da Fazenda que mandase por em Praça a dita Edificação 

pela planta que fizerão os ditos Mestres, incluindo nella o Hospital para as tropas, o qual 

dantes não havia, e pagava Sua Magestade de alugueis de Humas Cazas Secenta mil Reis 

cada anno, Hum calabouço seguro par os soldados, e outra caza para Armaz, que tudo era 

precizamente necessário215”. (Grifo nosso) 

 

A reestruturação dos Corpos Militares na América portuguesa na segunda metade do século 

XVIII levou a edificação do primeiro Hospital implantado na capitania de Goiás, o Real Hospital 

Militar de Vila Boa, pois nas palavras do governador, João Manuel de Mello, “incluindo nella o 

Hospital para as tropas, o qual dantes não havia”.  

O provedor da Fazenda Real de Goiás, António Mendes de Almeida enviava carta ao rei, D. 

José, sobre os editais e diligências para a arrematação da obra do citado quartel:  

 

                                                           
215 AHU_ACL_CU_008, Cx. 19, D. 1147. Vila Boa, 20 de maio de 1763. Ofício do [governador e capitão-general de 

Goiás], João Manuel de Melo, ao secretário de estado [da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 

sobre a necessária reedificação dos quartéis. Ver também Gomes (2013, p. 128).  
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Como os quartéis que servem de alojamento a Companhia de Dragoens que guarnesse esta 

Capitania estavão tão aruinado que se fazia preciza huma grande soma de ouro para o seu 

reparo achando-se ao mesmo tempo, faltas de Cazas para a assistencia dos mesmos soldados 

e bem assim de huma caza que servisse de prizão, Rezolveu o Governador, e Capitão General 

desse Governo se fizesse denovo toda esta obra para ficar assim com mais duração [...] Avista 

do que percedendo Editaes e com mais deligencias preciza se fez a Arrematação da mesma 

obras em prezença do do Ex. Governador e Capitão-general com a minha assistencia, a do 

Procurador da Coroa, e mais offeciaes da Fazenda Real o preço de huma aroba de ouro que 

se pagara a quartéis ao Rematante João Rodrigues Lobato para esta Provedoria216.  

 

A celeridade de seis dias entre o Ofício solicitando a reedificação do Quartel dos Dragões à 

arrematação da obra por João Rodrigues Lobato nos demonstrou como os assuntos militares estavam 

em pauta no âmbito do Conselho Ultramarino na segunda metade dos setecentos. Todavia, a resposta 

do Conselho foi datada de 24 de dezembro de 1764, em conformidade com o Procurador da Fazenda 

Real, sobre a aprovação da reforma.  Em Ofício cujo tema perpassou a construção do hospital para 

os soldados e o envio de tropas de Goiás para o Mato Grosso enviado por Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado, escrivão da Intendência e Casa de Fundição de Vila Boa ao secretário de estado 

da Marinha e Ultramar, ressaltando a criação do Hospital Militar nas correspondências: 

 

Reconhecendo o mesmo Ilmo. e Exmo. Snr. A pouca Regularidade com que se achava a 

pequena tropa que guarnece estas Minas, e vindo os indecentes quarteis que occupavão, 

acudio a huma outra coiza com prudentes e sabias direçoens mandando em primeiro lugar 

fabricar novos e deliniados quarteis, em que os soldados larga e decentimente se acomodasem 

mandando eregir hum mui aseado hospital com todas as officinas próprias de hum Regular 

Edeficio. [...] que a capitania do Cuyaba e mato grosso se achavão pelas superiores forças de 

Hespanha atacadas e atendendo ô limite com que se achava o seo General além da razão de 

bom vizinho pela obrigação de seo cargo por promptificar hum socorro que atendendo ao 

pouco que pede esta Capitania se deve respeitar por grande217.  

 

Nesta carta datada de 09 de junho de 1764 entre os funcionários régios, o Real Hospital Militar 

criado na Vila Boa foi elogiado pelo asseio e pelas oficinas próprias e o edifício regular. Além da 

assistência bélica que a capitania de Goiás disponibilizou para Mato Grosso – fronteira, mas avançada 

a oeste da América portuguesa – no momento que haviam sidos ameaçados por invasão das forças 

militares espanholas, já que os conflitos pelos territórios litigiosos se acirraram ainda mais devido a 

Guerra dos Sete Anos. 

Para corroborar com nossa hipótese sobre a criação do Real Hospital Militar de Vila Boa no 

ano de 1764 durante o governo de João Manuel de Mello, os autores Moraes & Coelho (2017, p. 43), 

                                                           
216 AHU_ACL_CU_008, Cx. 19, D. 1152. Vila Boa, 26 de maio de 1763. Carta do [intendente] e provedor da Fazenda 

Real de Goiás, António Mendes de Almeida, ao rei [D. José], sobre os editais e mais diligência que se fizeram para a 

arrematação da obra do quartel dos Dragões de Vila Boa.  
217 AHU_ACL_CU_008, Cx. 20, D.1228. Vila Boa, 09 de junho de 1764. Ofício do [escrivão da Intendência e Casa de 

Fundição de Vila Boa], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado], sobre 

as diligências do desembargador Manuel da Fonseca Brandão; o socorro oferecido ao Mato Grosso por ocasião da guerra 

com os castelhanos; a construção do quartel e hospital para os soldados.  



 

302 

 

 

   

argumentaram que “o dito Hospital Militar tenha se formado no interior do quartel a partir dessa 

reforma empreendida pelo Capitão General João Manuel de Melo. Não encontramos fonte 

documental que apontasse um local específico que não fosse o dito quartel”.  

Adiante demonstraremos argumentações provenientes das documentações pesquisadas e 

analisadas, na qual corroboraremos nossa hipótese que o Real Hospital Militar de Vila Boa foi criado 

no ano de 1764 no Quartel dos Dragões, porém, começou a funcionar no ano de 1770 no final do 

governo de João Manuel de Melo conforme a documentação analisada. Diante do exposto, vamos a 

primeira argumentação. Na documentação denominada “Registo do termo de Curativo dos soldados 

Dragoens e Pedestres” do ano de 1750 foi arrematado o serviço de curativos para os soldados, 

conforme abaixo:  

 

Dizem Diogo Alvez da Sylva e João [ilegível] de Souza sirugioens aprovados que meus 

suplicantes [ilegível] justo por ordem de V. Exª. Com o do Provedor da Real Fazenda o 

curativo dos soldados Dragoens e Pedestres pertencentes ao Governo excepto os que se 

curarem de curativos em Pilloens com as condiçoens que se acha [ilegível] Ministro e porque 

preciza de que se lançe os contratos nos livros da mesma provedoria[...]218   

 

 Na análise da documentação sobre os curativos arrematados pelos cirurgiões Diogo Alvez da 

Sylva e João de Souza no ano de 1750, não se encontra nenhuma referência ao Real Hospital Militar, 

inferimos que os serviços foram prestados nas casas que abrigavam os soldados de propriedade do 

capitão-mor dos Dragões, Antônio de Sá Pereyra. Todavia, noutra documentação sobre o “Edital para 

quem quizer lançar, na assistência, e Curativo dos Soldados Dragoens e Pedestres do ano de 1788:  

 

A Junta da Real Fazenda manda fazer publico, que como esta a acabar no fim do Corrente, a 

ultima Rematação do Curativo, e assistencia dos enfermos do Hospital Militar: toda a 

pessoa, que quizer Rematar o dito Curativo, e assistencia venha a mesma Junta dar o seu 

lanço, que nela se lançar Rematar debaixo das Condições [corroído] a quem mais Comodo o 

fizer. E para que chegue a noticia de todos mandou fazer o presente nesta Villa Boa de Goyaz, 

a 6 de Dezembro de 1788.219 (Grifo nosso) 

   

No edital de Arrematação dos Curativos dos soldados Dragões e Pedestres, citado acima, observa-se 

que o arrematante do serviço iria prestar seus serviços de curativos na assistência dos enfermos do Hospital 

Militar que havia sido criado - segundo nossa hipótese corroborada pela documentação arrolada -, no ano de 

1764.  

Diante do exposto, partiremos para outra argumentação que corrobora com a nossa hipótese. No 

arquivo da Real Fazenda no Museu das Bandeiras, Cidade de Goiás, encontramos uma documentação referente 

                                                           
218 Registro Geral, vol. II, 1750, pg. 24 a 46, cx. 230. Registo do termo do Curativo dos Soldados Dragoens e Pedestres, 

20/04/1750. Fundo Brasil Colônia. Arquivo Real Fazenda. MUBAN. 
219 Carta - Correspondências Vol. IV, 1788, fl. 62, cx. 185. Edital do termo do Curativo dos Soldados Dragoens e 

Pedestres, 06/12/1788. Fundo Brasil Colônia. Arquivo Real Fazenda. MUBAN. 

 



 

303 

 

 

   

ao Hospital Militar, são os livros de Receitas e Dietas. Tais documentações estão dividas da seguinte forma: 

Livro I – Receitas e Dietas que compreende os anos entre 1785 a 1788; Livro II – Receitas e Dietas que abrange 

o período de 1804 a 1807; O livro III – Receitas e Dietas de 1807 a 1811 e o Livro IV – Receitas e Dietas entre 

os anos de 1813 a 1821.  O Livro I possui as datas mais recuadas (1785 – 1788) no século XVIII em relação 

aos demais volumes, portanto não encontramos nos arquivos pesquisados, livros anteriores ao ano 1764, data 

que temos como hipótese da criação do Hospital Militar de Vila Boa.   

Nos livros de dietas e receitas do Hospital Militar, podemos verificar os nomes dos enfermos 

internados na instituição, o tempo de tratamento destes, às vezes as doenças que os acometiam, as dietas 

alimentares, em alguns livros as receitas de remédios ministrados aos enfermos diariamente. Abaixo no quadro 

1, demonstraremos um dia dos enfermos no hospital, a partir das informações extraídas do Livro I – Receitas 

e Dietas.   

 

Quadro 1 – Livro I – Receitas e Dietas do Real Hospital Militar de Vila Boa (Século XVIII) 
Administrador do Real Hospital Militar de Vila Boa – Lourenço Antônio da Neiva 

Dia Enfermos Dietas alimentares 

 

 

8 de abril de 

1785 

 

 

 

Manoel Pereira Galinha e pão 

Ignacio Fagundes Galinha e pão  

João Carlos Galinha e pão 

Manoel da Sª Carne e Farinha 

Ignacio da Sª Carne e Farinha  

Manoel da Sª Carne e Farinha 

Jozé Franco Carne e Farinha 

Antonio de Siqueira  Carne e Farinha  

Fonte: Livro I – Receitas e Dietas (1785- 1788). Arquivo da Real Fazenda. Fundo Brasil Colônia. Museu das 

Bandeiras. Cidade de Goiás.  

 

Para finalizar, nossa argumentação a partir das documentações consultadas que corrobora 

nossa hipótese que o Hospital Militar de Vila Boa surgiu na década de 1760 dos setecentos. Nos livros 

de assentamentos das Forças militares pesquisados e encontrados também no arquivo do Museu das 

Bandeiras. Temos a divisão dos livros por praça militares, por exemplo, o livro Companhia de 

Cavalaria Auxiliar I (1783). Nestes livros a disposição das informações sobre cada praça está disposta 

da seguinte maneira: ao centro da folha, temos a hierarquia militar, o nome do militar, a filiação e sua 

naturalidade. Na margem à direita da folha, temos informações adicionadas no decorrer da carreira 

do militar. À margem esquerda da folha constam anotações adicionadas em relação ao tratamento dos 

militares nos Hospitais Militares220, tais como baixa e alta do Hospital Militar, abaixo segue alguns 

militares identificados no livro.   

                                                           
220 A organização dos livros de assentamentos das praças militares foi requerida por lei pelo rei D. José I em 1º de Julho 

de 1763: “Eu El Rey faço saber aos que este Alvará virem, que por quanto pela Minha Ley expedida na mesma data do 

dia de hoje, tendo ordenador, que para cada Regimento de Infantaria, Cavalaria, Artilharia e Marinha, se forme hum livro 

de Registo, repartido em todas as divizoens e competentes para neles se lançarem os assentos dos militares; dos Estados 
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Quadro 2 – Praça de Militares – Companhias não identificadas I (1746 – 1772):  

Praça Cargo Militar Naturalidade Ano que 

assentou praça 

Baixa no 

Hospital Militar 

Alta do 

Hospital 

Militar 

Jozé Peixoto de 

Guimaraens 

Cabo ? 19/12/1766 7/01/1772 28/02/1772 

Manoel Rodrigues 

Alves  

Soldado Sam Salvador 24/11/1755 26/12/1770 

23/06/1771 

12/01/1771 

28/06/1771 

Jozé Pedro Castelo 

Branco 

Soldado Valemin 06/04/1757 08/10/1770 

13/01/1771 

19/11/1770 

09/08/1771 

Joaquim de Araújo Soldado Lisboa 02/04/1757 27/05/1770 20/06/1770 

Fonte: Praça de Militares – Companhia não identificada I (1746 – 1772). Arquivo da Real Fazenda. Fundo Brasil 

Colônia. Museu das Bandeiras. Cidade de Goiás.  

 

Nos quase 20 livros de assentamentos de praça militares que pesquisamos, em relação aos 

soldados, cabos e oficiais que trataram no Real Hospital Militar, não localizamos nenhuma data 

anterior a década de 1760 referente às baixas e altas no hospital. Deste modo, tal documentação 

confirma a nossa hipótese sobre o surgimento do Real Hospital Militar de Vila na década de 1760. 

Outra questão relacionada aos livros de assentamento de praça, a partir dos dados de entrada e saída 

dos militares no Hospital Militar, estes dados preencheram uma lacuna temporal referente aos livros 

de Receitas e Dietas.  

Diante do exposto, temos que a autora Monica Age em sua tese de doutorado221 defendeu a 

hipótese que a fundação do Hospital Militar, “ocorreu durante o governo de D. Marcos de Noronha 

que o instalou no quartel da Tropa de Linha”. (AGE, 2014, p. 84)  

A autora Age citou como fonte para corroborar a sua hipótese, Raymundo José da Cunha 

Mattos - Governador das Armas de Goiás por Carta Imperial de 22 de março de 1823. Todavia, Cunha 

Mattos transferiu do Rio de Janeiro – onde foi vice-inspetor do Arsenal do Exército (QUEIROZ, 

2009, p. 16) -, para Goiás no ano de 1823. Fato em que registrou em sua obra222, “que o quartel da 

tropa de linha é edifício bem colocado e de suficientes acomodações. Tem grande casa de armas, 

cavalariça, hospital e um grande poço”. (MATTOS, 1824, p. 96). Deste modo, Cunha Mattos referiu-

se a presença do Hospital Militar no Quartel dos Dragões em 1823, o contrário do que a autora 

defendeu o governador das armas não deixou registrado o período que o Hospital Militar havia sido 

criado em Vila Boa, mas sim, sua presença no quartel em meados de 1824.   

Desta maneira, ao contrário dos argumentos da autora Mônica Age acima.  Podemos inferir 

que o Real Hospital Militar de Vila Boa foi criado no ano de 1764 a contar da reforma no Quartel dos 

                                                           
mayores, pequenos”. Livro Praça de Militares. Companhia de Cavalaria Auxiliar I – 1783. 05.02.004. Cx. 233. Fundo 

Brasil Colônia. Arquivo Real Fazenda. MUBAN. 

 
221 AGE, Mônica de Paula P. da Silva. Hospital Real Militar: saúde e enfermidade em Villa Boa de Goyaz (1746 – 1827). 

Tese (Doutorado em História). Faculdade de História. Universidade Federal de Goiás: Goiânia, 2014.  
222 MATTOS, Raymundo José da Cunha. Corographia histórica da Província de Goyaz. S/N, 1824.  
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Dragões empreendida pelo governador João Manuel de Melo, durante o reinado de D. José I e sob o 

consulado de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal.  De acordo com Freitas 

(2015, p. 114 - 115), “data dessa época a fundação de hospitais militares no Brasil”, na segunda 

metade do século XVIII, todavia, a citada autora também não sabia, “com exatidão, quando foi criado 

o assim denominado Hospital Militar de Vila Boa de Goiás”.  

 Portanto, a importância de pesquisar o Real Hospital Militar de Vila Boa irá se desdobrar em 

nossa tese, primeiro na compreensão dos cuidados assistenciais aos militares que garantiriam a 

administração régia nas conquistas; segundo, garantir a exploração aurífera e as redes comerciais e 

clientelares na América portuguesa no século XVIII, especificamente na capitania de Goiás. Nestas 

regiões estiveram instalados os primeiros Hospitais Militares sob administração régia para assistir e 

cuidar dos tratamentos das forças militares portuguesas, que garantiriam o tratamento de soldados 

que protegiam as “Minas Del Rei”; terceiro, efetivar a instalação dos Hospitais Militares extrapolava 

a economia aurífera, pois, tais instituições instaladas em diferentes localidades da América 

portuguesa se constituíram em verdadeiros laboratórios experimentais para combater as doenças e 

assistir os Corpos Militares.  
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A LITERATURA ERÓTICA DE CASSANDRA RIOS: O BRUXO 

ESPANHOL (1959) E UMA MULHER DIFERENTE (1968) 
 

Leidy Carolina Díaz Cardozo223  
 

RESUMO: Buscamos examinar neste artigo aspectos fundamentais da pesquisa em curso para o 

Mestrado. Sendo assim, colocamos em observação a censura sobre a sexualidade, para fundamentar 

nossa análise sobre a relação dos livros eróticos e pornográficos na época da Ditadura Militar no 

Brasil (1964-1985) através das obras da escritora brasileira Cassandra Rios (1933-2002). Para isso, 

são apontados também aspectos fundamentais da vida pessoal e do percurso literário desta autora, a 

fim de entendermos como as narrativas construídas por ela foram responsáveis em abrir o abordagem 

do erotismo e o amor homossexual dentro dos romances de ficção, as personagens aceitam seus 

sentimentos apesar das contradições da sociedade. A obra de Cassandra Rios foi considerada como 

ameaça e perigo a ser combatido com a censura para assim defender a “moral e os bons costumes” 

da sociedade brasileira.    

 

Palavras-chave: Censura; Literatura; Sexualidade; Cassandra Rios.  

 

 

 Por que, e como, surge censurar livros na Ditadura Militar (1964-1985)?  Talvez essa tenha 

sido a principal pergunta que guiou a pesquisadores para analisar em profundidade sobre o que 

aconteceu na época sobre a censura de livros que ameaçavam o objetivo principal do regime “defesa 

da moral e dos bons costumes”, o qual também é nossa guia dentro deste artigo para compreender o 

que aconteceu com a proibição dos romances de Cassandra Rios.  

 Quando entra o golpe militar iniciou-se uma época de censura e perseguição da livre expressão 

com a criação do Ato Institucional n°5 (AI-5), em 1968, com o AI-5, o régime criou, uma agência 

oficial o Departamento de Censura e Diversões Públicas (DCDP) para investigar, perseguir, punir e 

aniquilar qualquer tipo de oposição ao governo, mas antes do AI5 já existia a censura de livros, como 

exemplo disto, numa notícia do Jornal Diario Carioca de 1964 refere por título Livros apreendidos 

pelo Juizado: 

 

“Ante o caráter erótico de diversos livros expostos no comércio especializado e 

atualmente, também, na “Feira do Livro”, o juiz de Menores da Guanabara 

determinou à fiscalização do órgão que dirige a apreensão dos mesmos oficiando, ao 

mesmo tempo, à Delegacia de Costumes e Diversões no sentido de obter colaboração 

nessa campanho (sic). Os livros em apreço considerados pelo juiz Cavalcanti de 

Gusmão como leitura que revela o exclusivo intuito de excitar a lascívia, despertar e 

exacerbar o instinto genésico e sugerir distorções doentias” Diario Carioca, Rio de 

                                                           
223 Mestranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás. Bolsista PEC-
PG CNPq. Desenvolve pesquisa na linha “Ideias, Saberes e Escritas da (e na) História” sob a orientação da Professora 
Doutora Fabiana de Souza Fredrigo. E-mail: leidydi_az@yahoo.es 
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Janeiro, Ano 1964, 23/05/64. 

 

 A postura do régime foi autoritária, conservadora e severa, sempre procurando reprimir e 

proibir qualquer um que estivesse destruindo os princípios e valores morais da época e da sociedade 

brasileira, considerando deste modo que os livros que abordaram o tema sexual era delito e estavam 

em contradição da moral. Segundo Pereira (2016) foram censurados 689 títulos de livros e revistas 

tanto estrangeiros quanto nacionais, cerca de sessenta títulos eróticos/pornográficos são de autores 

brasileiros (Reimão, 2011). Autores como Adelaide Carraro, Brigitte Bijou, Dr. G. Pop, Márcia 

Fagundes e Cassandra Rios entre outros foram proibidos por ser considerados pelos censores do 

regime como obscenos por falar da temática sexual.   

 A atividade censora baseava-se no decreto lei 1077, de janeiro de 1970, proibindo obras que 

“estimulem a licença, insinuem o amor livre ou ameacem destruir os valores morais da sociedade 

brasileira” (PAIXÃO, 1998, p. 151), considerava-se que esses tipos de textos obedeciam a um plano 

subversivo que colocava em risco a segurança nacional (Reimão, 2011), pois levavam a devassidão, 

libertinagem e corrupção dos valores morais da sociedade e da família, a censura dos anos 70 não 

tinha os elementos necessários para avaliar “todas as publicações editadas no período, mesmo que tal 

exigência se restringisse àquelas que tratavam de temas relacionados ao sexo e aos costumes” 

(MARCELINO, 2006, p. 148). Foi inexistente, um controle, seguimento ou conhecimento de todas 

as obras publicadas naquele período. 

 Mas porque aconteceu isto? censurar livros que já existiam desde épocas anteriores e baixo os 

supostos dos preconceitos? talvez porque os princípios do régime militar na época estavam baseados 

de fundo em estruturas tradicionais de poder, o cristianismo, que legitimava um sistema de valores 

baseados na família patriarcal, na qual o tema da homossexualidade, o prazer sexual individual e todo 

ao redor do corpo que estivesse ligado ao erotismo e não à reprodução era reprimido e controlado 

desde séculos anteriores pelas doutrinas religiosas e pela legislação da época.  

 Em épocas anteriores, os textos pornográficos224 caracterizam-se por ser uma leitura reservada 

que está relacionada com os preconceitos e com os parâmetros de higiene mental, pois se pensava 

que este tipo de literatura conduzia ao lesbianismo, ao descontrole, ao pecado e a doenças mentais 

segundo o discurso moralista da época, pois os títulos dos livros, as leituras e imagens explicitavam 

“o contorno dos corpos, as cenas de sedução e sexo, bem como os diálogos que enfatizavam os 

                                                           
224 Desde a Antigüidade, os textos de “caráter lascivo tiveram seu espaço junto aos trabalhos de escritores célebres. 
Com o pensamento humanista e o advento da imprensa no início do Renascimento, esse tipo de literatura ganhou 
impulso, possibilitando o surgimento de autores do porte do italiano Pietro Aretino (1492-1556), que apostaram no uso 
provocativo de vocábulos indecentes, na integração entre texto e imagem, e numa linha narrativa pautada por uma 
sucessão quase interminável de cópulas. Aspectos que acabariam por influenciar, de modo decisivo, os literatos 
libertinos das décadas e séculos seguintes. Mesmo assim, o termo pornografia, como definidor de um gênero literário, 
veio apenas mais tarde” (EL FAR, 2004:193-194). 
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prazeres desfrutados pelas personagens” (EL FAR, 2004, p.193).  

 Se analisa que pelo conteúdo dos textos eram considerados ameaçadores por guardar uns 

supostos perigos para a sociedade, pois referiam-se aos desejos carnais, a atos sedutores, 

provocadores, o qual era questionado, reprimido pela doutrina cristã, pelos juristas, que geralmente 

vieram com suspeita esse tipo de livros os quais tinham que ser controlados e até proibidos. E além 

disso, essas narrativas foram consideradas imorais por envolver duas etapas que geravam 

desconfiança: o segredo e o isolamento, a partir dos quais as obras eróticas/pornográficas estavam 

relacionadas como uma leitura privada, que podia acionar os limiares de desejo, como a masturbação 

e criar fantasias, o qual deveria estar adormecido dentro do corpo e da mente (ENGEL, 2000).  

 Observa-se que na Ditadura Militar (1964-1985) se trouxe de volta restrições sobre a 

circulação e acesso à leituras consideradas como picantes e obscenas que existiram em séculos 

anteriores, por exemplo no século XIX as proibições estavam focadas para que o público feminino 

leitor não lesse esses textos, pois se considerava como perigo para as mulheres dada sua fragilidade 

que podiam “sonhar com afetividades e emoções distantes da sua realidade” (EL FAR, 2004, p. 185). 

Apesar das restrições morais dos juristas nesse século não logravam impedir o acesso a essas obras. 

Pelo contrário, as leituras picantes atraíam mais a atenção do público feminino. As leitoras 

procuravam ter em suas mãos esse tipo de leitura proibida inicialmente para elas.   

 Na época do regime militar no Brasil as proibições foram focadas para que o público inteiro 

não tivesse acesso aos livros. Neste sentido, se retomou os preconceitos e os parâmetros de higiene 

mental que tinham as leituras chamadas como “picantes, obscenas, pornográficas, eróticas” que 

podiam levar ao libertinagem e se desvalorizou o valor literário da produção de escritores e escritoras 

por determinar que ofendiam e corrompiam à moralidade da sociedade pelos supostos perigos que 

tinham as leituras consideradas como obscenas/pornográficas.   

 Marcelino (2006) menciona que no regime os censores de livros deram conceitos de forma 

subjetiva sobre as obras que proibiram pois não seguiram um padrão modelo para proibir este o aquele 

livro, senão que interpretaram o que ditava a lei sobre a moral e bons costumes de forma geral. Neste 

sentido, Silva (1984) afirma que a censura “confundiu muitos títulos, temas e autores, é certo também 

que a referida confusão guarda limites perfeitamente delineáveis. (...), o uso do palavrão e outras 

obscenidades é que teriam amparado os vetos. A sexualidade dita e escrita é que constituía o alvo 

principal.” (SILVA, 1984: 43) e passou a ser uns dos objetivos principais de censura. 

 Então, os livros que trabalhassem o tema sexo, sexualidade foram proibidos o qual se pretende 

aprofundar nesta pesquisa, neste caso os romances de Cassandra Rios, pois entender a obra da autora 

é também compreender a relação com os parâmetros, os padrões, o tabu e demais elementos que 

giram em torno ao corpo e a relação deste com outros corpos.  
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 Antes de continuar, refiro que me deparei com Cassandra Rios por seu pioneirismo por 

abordar o tema da sexualidade, da homossexualidade e do prazer individual desde um ponto de vista 

como parte da natureza humana e não da doença mental, ela questiono a profundidade este tópico em 

seus romances. Na época que escreveu Cassandra Rios desde as décadas de 1950, 1960 e 1970 a 

maior parte de sua obra, “importantes avanços sociais foram alcançados e muito mudou no mundo. 

Embora a discriminação e a opressão não tenham sido completamente erradicadas da realidade 

brasileira” (SANTOS, apud RIOS, 2005:11).  Cassandra Rios foi consciente disto, escrever sobre 

temas tabus numa sociedade em constante contradição, da opressão, da desigualdade, do 

autoritarismo, mas para lograr entrar nesse jogo de falar sobre o não dito, e o que deve ser reprimido, 

analisou os problemas sociais, emocionais, psicológicos, a posição das pessoas no mundo em todos 

os níveis do amor heterossexual quanto homossexual e partindo disso construiu a particularidade das 

personagens e o mundo delas dentro dos romances.   

 Cassandra Rios apesar de ser censurada, continuou sua luta até o final de sua vida quanto 

escritora. Fiquei muito interessada em pesquisar sobre ela, teve minhas dúvidas pois compreender a 

relação entre censura-literatura-sexualidade é entender de fundo as contradições da moralidade, a qual 

é parte da nossa realidade pois ainda continua vivo o controle, a repressão, o dedo apontador sobre o 

que na atualidade se denomina a diversidade sexual, mas que falta muito caminho para que as 

sociedades madurem sobre o respeito e a tolerância de outras sexualidades. Tão imersa fiquei neste 

cotidiano contraditório, que meu interesse pelo tema e pela escritora aumentou mais. Então, em uma 

conversa com minha orientadora sobre o futuro da pesquisa, se pensou a profundidade sobre a triada 

censura-literatura-sexualidade, ela me indicou várias leituras o qual esclareceu meu caminho e 

também me levou a questionar-me quem é esta escritora que foi campeã de vendagem?  

 Cassandra Rios começou a escrever, sendo adolescente aos 13 anos, iniciando com contos, 

publicados no jornal O Tempo (RIOS, 1977). Seu primeiro romance foi aos 16 anos, lançado no 1948 

A Volúpia do Pecado com apoio financeiro da mãe Damiana Rios quem deu parte de sua herança 

familiar da Espanha para publicar o primeiro romance da filha. 
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Damiana Rios e Cassandra Rios225 

 

 Cassandra Rios foi uma escritora brasileira de ficção, mistério e principalmente trabalhou 

sobre o amor homossexual, sendo uma das escritoras reconhecidas por tratar do tema, a pesar de ser 

considerado seu trabalho como subliteratura, Glauco Mattoso numa entrevista referiu sobre ela 

“Cassandra Rios vende, eu acredito, tanto quanto Jorge Amado. É autora de dezenas de livros. E não 

me consta que ela escreva mal. Ela escreve razoavelmente bem. Agora, ela insiste em temas 

transgressivos. Além de ser sexo, é sexo lésbico”226 

 O nome de Cassandra Rios para o regime militar era sinônimo de perigo porque era conhecida 

por escrever sobre literatura lésbica, o primeiro romance dela teve sucesso, foi lançado em 1948 

Volúpia do Pecado cujo tema central, o descobrimento da atração natural entre duas adolescentes do 

mesmo sexo e a evolução de seus sentimentos. Cassandra Rios tinha uma trajetória de 

aproximadamente quinze anos no mercado editorial e um público que gostava de seus romances. Mas 

isso não a dispensou de ser censurada na Ditadura Militar.  

 A relação da escritora com a justiça militar foi constante em sua carreira profissional, pois o 

conteúdo dos livros contrariava “a defesa dos bons costumes”, e fizeram com que tivesse brigas com 

a justiça, o livro, Eudemônia, rendeu-lhe 16 processos (PIOVEZAN, 2005) pela temática que 

abordou, neste livro a personagem principal uma moça foi internada numa clínica para tratar sua 

homossexualidade mas consegue mostrar que não é nenhuma doente mental. A escritora respondeu 

as indagatórias, nunca foi pressa.  

 Durante a carreira dela escreveu mais de quarenta romances best-sellers (Santos, 2003) que 

lidam com o tema da homossexualidade. Tornou-se em 1970 a primeira escritora brasileira a atingir 

                                                           
225 Fonte: Teaser POESIA 137 Cassandra Rios Laura Finocchiaro - YouTube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=W0qy9McT7AA 

226 Jornal O Estado de São Paulo, 16 de janeiro de 1987, p. 39. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://www.google.com.br/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd&amp;ved=0ahUKEwjjl9Kj2ZrWAhURlpAKHf5pBDcQjhwIBQ&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DW0qy9McT7AA&amp;psig=AFQjCNHJe_YjOOqjXx00cGnjwYWNuMTAhQ&amp;ust=1505135620882980
http://www.youtube.com/watch?v=W0qy9McT7AA
http://www.youtube.com/watch?v=W0qy9McT7AA
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a marca de 1 milhão de exemplares vendidos, sendo que várias obras foram censuradas durante 

a Ditadura Militar. Seu verdadeiro nome foi Odette Rios (São Paulo 1932-2002), filha de Damiana 

Rios e Graciano Rios, exiliados espanhóis e radicados no Brasil. Sobre sua biografia, de acordo ao 

pesquisado, encontram-se dados em páginas informais de internet. Em escritos formais como teses, 

jornais e por último livros escritos por a própria autora.  

 Na revista Lampião da Esquina227 se encontram entrevistas sobre a escritora. Os livros mais 

próximos da biografia estão Censura (1977) e Mezzamaro Flores e Cassis: o pecado de Cassandra 

(2000), escritos por ela mesma. No 2013 Hanna Korich fez um documentário onze anos após da morte 

de Cassandra Rios, chamado A Safo das Perdizes, com apoio do Programa de Ação Cultural, da 

Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo Brasil, que tentou recuperar a reivindicação da escritora 

na Literatura. Seus romances estiveram no teatro e no cinema. No teatro em 1959 se apresentou A 

Mulher Proibida baseada no livro Eudemônia. No cinema Ariella em 1980 baseado no livro A 

Paranoica, Tessa, a gata e A mulher, Serpente e a Flor em 1983).  

 Cassandra Rios (1977) menciona que foram duas vezes que seu nome foi escândalo, mas teve 

a oportunidade de abrir processo e houve retratação junto aos advogados e todo ficou esclarecido e 

encerrado. Apesar de acusações e de ser chamada pela justiça para dar explicações sobre seus livros, 

sempre esteve escrevendo no Brasil. O nome de Cassandra Rios foi referido em jornais brasileiros 

desde a metade do século XX. A partir do século XXI vários pesquisadores começam a se interessar 

pela escritora, por exemplo a historiadora brasileira Adriane Piovezan (2008) escreve um artigo na 

Revista História Biblioteca Nacional como fruto de sua pesquisa de Mestrado em Estudos Literários 

no 2005. Assim mesmo, quando historiadoras como Del Priore (2011) escrevem sobre temas 

relacionados com sexualidade mencionam o nome de Cassandra Rios como referência dentro deles.  

 É destacado o trabalho enquanto escritora, Cassandra Rios se dedicou a um gênero literário 

narrativo o romance retratando personagens homossexuais que se questionavam acerca dos seus 

próprios pensamentos, desejos afetivos e sexuais, em uma época de repressão em que concepções 

tradicionais moralistas estavam entre mudanças e permanências respeito à sexualidade. Segundo 

Priore (2011), na década dos 60 e 70 a sexualidade e saúde estavam juntas. O direito ao prazer tornou-

se norma. Porém, revistas como Vida é Saúde (DALBEN & SOARES, 2008), Ele&Ela (PRIORE, 

2011), não falavam explicitamente sobre o prazer feminino, nem sobre homossexualidade, senão de 

assuntos do casal heterossexual. Reforçava-se o comportamento heterossexual tradicional feminino 

de pureza e fidelidade.  

                                                           
227  Lampião da Esquina “foi um jornal homossexual brasileiro que circulou durante os anos de 1978 e 1981. Nasceu 
dentro do contexto de imprensa alternativa na época da abertura política de 1970, durante o abrandamento de anos 
de censura promovida pelo Golpe Militar de 1964”. Disponível em: 
http://www.grupodignidade.org.br/projetos/lampiao-da-esquina/. Acessado em 1 set. 2017 

http://www.grupodignidade.org.br/projetos/lampiao-da-esquina/
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 No entanto, de forma geral senão eram explicitas às mudanças da sexualidade feminina nas 

revistas, isto é um tema claramente presente dentro dos romances da escritora Cassandra Rios, pois 

questionava ideias de casamento entre mulheres, sobre o amor homossexual, auxiliando no processo 

de constituição de identidades sexuais coletivas no Brasil, (SANTOS, 2003) num momento em que 

o pais vivia um regime ditatorial conservador, autoritário, repressivo onde a censura dominava as 

instituições e todas as esferas de comunicação pública e liberdade de expressão.  

 Apesar da censura do regime sobre os romances, a proposta de Cassandra Rios foi interessante 

para um número vasto de leitores, que viram em suas obras a representação de uma cultura 

homossexual em suas múltiplas variações em surgimento e combatida pela Ditadura Militar no Brasil 

(1964-1985). Os temas que abordou Cassandra Rios oferecem um retrato da realidade que incomoda 

a certas instâncias/segmentos sociais da sociedade, por tratar e oferecer espaço a assuntos que existem 

séculos atrás, mas que, no entanto, devem ficar reprimidos, reclusos a determinados espaços restritos 

do cotidiano social. Pelo mencionado, pesquisar sobre Cassandra Rios é entrar em toda essa trama 

contraditória da dinâmica da sociedade, na qual os livros estão presentes e jogam um papel importante 

de abrir debates, quebrar esquemas a partir das personagens que criam e evidenciam outros mundos 

possíveis.    

 Por afinidade temática, se trabalharam dois romances O Bruxo Espanhol (1959) e Uma 

Mulher Diferente (1968). Cassandra Rios além de trabalhar romances homossexuais femininos, 

também abordou outros temas, não só, o ato sexual como menciona Seraphim “longe de fazer 

apologias de práticas sexuais centradas em si mesmas, Cassandra Rios cuida de envolver suas 

personagens em outras tramas além das questões propriamente eróticas.” (SERAPHIM, 2017), como 

por exemplo descobrimentos de mistérios de experimentos com humanos misturando hormônios 

animais num castelo lúgubre em Espanha, como acontece em O Bruxo Espanhol e encontrar o 

assassino de uma mulher travesti encontrada na beira do rio em uma cidade brasileira, em Uma 

Mulher Diferente.  

 A dissertação será dividida em dois capítulos. No primeiro capítulo, faremos um traçado mais 

atencioso do percurso da vida pessoal de Cassandra Rios. Desta maneira, organizamos aspectos – a 

maior parte advindos de relatos autobiográficos e memórias compartilhadas em alguns de seus textos 

– a fim de entendermos “o mundo da autora”, ou, os referenciais dos quais Cassandra Rios partiu para 

escrever O Bruxo Espanhol (1959) e Uma Mulher Diferente (1968). Ainda neste capítulo, analisamos 

também elementos formais da censura e da literatura: romances proibidos e liberados. Contudo, nossa 

intenção não será somente de estabelecer características gerais, mas de observar como essas 

características da moralidade que se encontram tão presentes nas duas obras escolhidas da autora O 

Bruxo Espanhol (1959) e Uma Mulher Diferente (1968). As capas dos livros também jogam um papel 
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importante dentro de este capítulo, os títulos e imagens das capas tem um elemento sugestivo, pois 

as imagens dentro eles além de ser uma estratégia comercial dos editores, também atraem a todo tipo 

de leitores para descobrir o narrado nos livros. As ilustrações são um apoio dos títulos e ao mesmo e 

vice-versa, pois ao mesmo tempo são um dispositivo complexo, por que são uma combinação exata 

de sucesso comercial (GOULEMOT apud GUTIÉRREZ, 2013), cores, palavras geram em conjunto 

uma interpretação visual que potência ao indivíduo a tornar-se leitor desse o aquele livro.   

 No segundo capítulo, se realizará uma relação das personagens principais com o modelo ou 

arquétipo228 que personifica tradicionalmente um comportamento específico (ROMANO, 1984), neste 

caso do feminino caçado e o masculino caçador em O Bruxo Espanhol pretende-se evidenciar a 

inversão do arquétipo de Don Juan. Se relaciona com o modelo Don Juan em termos de que é ao 

homem, quem a heteronormatividade atribui valores definidos como masculinos, a conduta de ser 

conquistador, viril, ter desejo sexual, sendo “definições pré-estabelecidas tradicionalmente: (...) 

mulheres são frágeis e dóceis, homens são fortes e duros.”  (MÛLER, 2013, p. 302). Neste romance 

o instinto sexual, desejo, animalidade estão relacionadas ao feminino e não comumente ao masculino. 

Aqui emerge o erotismo antes do ritual tradicional de conquista.  

 Em Uma Mulher Diferente, a escritora Cassandra Rios, constrói um novo arquétipo de mulher, 

que vá mais além da categoria de travesti, pois ao longo do romance, se interpreta desde a 

subjetividade a Ana Maria como ela, e não como ele apesar de que nasceu num corpo masculino, não 

rejeita seu órgão sexual, mas sente-se bem com todo o mundo da feminidade e sensualidade atribuídos 

à mulher. Os anteriores debates dos arquétipos se querem realizar neste capítulo, pois os romances 

mostram rupturas e continuidades com os modelos tradicionais, também denunciam através do sexual 

as contradições da sociedade sobre as dicotomias moral/imoral, proibido/permitido, lícito/ilícito, 

normal/anormal, interdito/transgressão.  

 Se trabalhará os romances O Bruxo Espanhol e Uma Mulher Diferente por que abrem as portas 

aos debates que surgiram sobre o erotismo e a sexualidade na década dos 60 e 70, épocas que 

coincidem com a trajetória destes livros de Cassandra Rios, no entanto estes temas tratados na 

literatura para o regime foram constrangedores da moral conservadora, e quem escrevia sobre aquilo 

enfrentava oposição, repressão e coerção. 

 Os temas dos romances da Cassandra Rios, ao guardarem relação com uma discussão 

emergente a sexual e de gênero, afrontavam o estabelecido moralmente pelo regime. A escritora 

                                                           
228 A relação arquétipo e literatura tem sido trabalhada na literatura, “um arquétipo é essencialmente, uma comum e 
recorrente metáfora, um modelo ou imagem que parece ter um forte senso do universal. Arquétipo, é mais do que uma 
mera imagem literária ou comparação; pelo contrário, é uma imagem que inerentemente tem um senso de fonte e 
origem (...) o significado básico é o de um padrão arqueado exagerado do modelo, um protótipo que rege a nossa 
compreensão do mundo” (Tradução minha). Em: Análisis retórico del Arquetipo. Una sombra de un mundo más real 
que la realidad misma. Disponível em: http://elconquistador.org/archetype-spanish/ (Acessado em 24 de jul. 2017). 

http://elconquistador.org/archetype-spanish/
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tratou com sutileza o homossexualismo e suas múltiplas variações, além dos vazios da 

heteronormatividade gerando questionamento e dúvidas sobre as armadilhas da heterossexualidade, 

sendo esta nossa hipótese: Por escrever acerca de sexualidades que existem desde a antiguidade, mas 

que são negadas pela Ditadura Militar, e criticadas de forma geral pela moral e pela sociedade 

heterossexual, no entanto existentes. Cassandra Rios foi categorizada de pornográfica e obscena pelo 

regime. Provocando por um lado, interesse dos leitores em conhecer sua obra e por outro lado, 

isolando o valor da produção literária da escritora como uma subliteratura, ficando fora da literatura 

oficial. 

 Cassandra Rios buscou, através da sua literatura, responder a perguntas que surgiram no 

decorrer da obra. Porém, além deste propósito individual, Cassandra Rios construiu sua literatura 

como uma forma de luta: seus personagens, extremamente ordinários, chamam todos nós a 

observarmos de perto como evoluem e se desenvolvem. Tratou o homossexualismo feminino e 

masculino, questionou a heterossexualidade, finalmente a realidade social: “Engraçado o mundo! A 

sociedade! O homem! A mulher! E ela: a lésbica! Enfim, o convencimento, a segurança, a certeza 

para a definição da personalidade estabelecida, do caráter, da moral e do que ela era: Homossexual”.  

(RIOS, 1972, p. 27). Deve-se notar que o universo sexual do período representado neste grande 

trabalho de Cassandra Rios e que se aprofundará nos capítulos descritos, prolixa em descrições e 

episódios de cultura popular brasileira, foi criando um sistema de referência. Basta anotar que os 

temas dos romances, afrontavam o estabelecido moralmente pelo sistema patriarcal e mostram as 

continuidades e rupturas sobre a sexualidade em continuo movimento. Cassandra Rios propõe uma 

análise da anormalidade tanto em suas personagens representando uma ruptura com as categorias 

equivocas num contexto sócio-cultural-sexual demarcado por múltiplos micropoderes e saberes 

médico, religiosos, políticos baseados na sexualidade legítima, a heterossexualidade obrigatória ou a 

heteronormatividade (Butler, 2012). Se analisa, que a norma em base a interações homem-mulher 

limita tanto ao feminino quanto ao masculino por determinar funções sociais dentro do modelo. As 

personagens de Cassandra Rios levam essas reflexões não lutando contra as instituições de poder, 

nem contra a família, senão a partir do questionamento sobre crenças, vivencias, posturas, 

pensamentos, comportamentos acetados pela lei, pela sociedade geral, uma reflexão concreta do 

discurso que desvaloriza e quer continuar desconhecendo outras formas de interação dos indivíduos. 

É interessante esse exercício de reflexão que fazem as personagens porque as leva a conquistas, erros 

e também a encontrar-se a sim mesmas. O jeito de Cassandra Rios de fazer entrar ao leitor, ao mundo 

dos personagens os preparou para abrir o caminho a mudanças de simbolismos, a outras formas de 

amor, compreensão sobre outros corpos.  

 Os livros da escritora apesar da censura, se referem ao que a autora pensa ou imagina, são 
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também os que o leitor tem a liberdade para aprovar ou rejeitar. A literatura que apresenta Cassandra 

Rios mostra como seria se abandonássemos as interdições ou as proibições. As personagens vão além 

de suas forças. Os leitores se satisfazem na imaginação.  
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BELKISS SPENZIERI: SUA VIDA ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS 

 

Luciana Bueno de Alvarenga Freire229 
 

RESUMO: Este artigo tem o intuito de pesquisar o percurso de vida da musicista Belkiss Spenzieri Carneiro 

de Mendonça, nascida na Cidade de Goiás em 1928, criada e incentivada no aprendizado da música por sua 

avó, Nhanhá do Couto. Partiu-se de duas fotografias registradas em preto-e-branco e uma em cores, analisadas 

segundo as perspectivas social, formal e semântica, levantadas por Arthur Freitas (2004). Também se pesou a 

atuação dos fotógrafos que a fotografaram e os tipos de fotos produzidas por eles, a partir dos anos de 1930 

em Goiânia. Portanto, podemos concluir que as fotografias contam a história de vida da conceituada artista 

Belkiss Spenzieri, mas deve-se levar em consideração o trabalho do historiador na reconstrução dos fatos 

passados, transformando-os em imagens e arrumando-os em histórias (FENTRESS; WICKHAM, 1992). 

Palavras-chave: Belkiss Spenzieri Carneiro de Mendonça, fotografia, Nhanhá do Couto 

 

 Inúmeras fotografias da musicista goiana Belkiss Spenzieri, encontradas em acervos da 

família, de museus e de jornais, fundamentam uma pesquisa de caráter biográfico. Aqui selecionamos 

o retrato de Sílvio Berto, de 1942; a fotografia com intenção política de um autor anônimo, atribuída 

ao período de 1961 a 1964, e a vernacular, também anônima, de 1997, imagens gentilmente cedidas 

pelo Museu da Imagem e do Som de Goiás (MIS-GO) e pela família da Belkiss. O intuito é fazer um 

recorte na minha dissertação de mestrado em História, que se encontra em andamento e trata da 

narrativa biográfica da Belkiss Spenzieri, através das imagens fotográficas. Da mesma forma que 

Miriam Moreira Leite, partiu-se do seguinte pressuposto: 

A imagem fotográfica tem significados evidentes, aparentes e latentes, perceptíveis 

após um primeiro olhar, que lhe conferem uma comunicação instantânea, capaz de 

dispensar mediações. Dentro de uma tendência historiográfica de revisão das fontes 

documentais, pretendeu-se verificar a natureza, os elementos constitutivos e o 

condicionamento social do significado das imagens fotográficas, e qual o tratamento 

que se lhes dispensaria, a fim de ampliar a gama de informações e interpretações que 

podem proporcionar. (LEITE, 1993, p. 81) 

 Também consideramos o que nos aponta Geertz: “as sociedades, como as vidas, contêm suas 

próprias interpretações. É preciso apenas descobrir o acesso a elas.” (GEERTZ, 2008, p. 213). Assim, 

ao conseguirmos ter acesso a vidas, através de fotografias, poderemos abrir caminho para a 

interpretação dessas histórias. 

                                                           
229 Mestranda em História, pela Universidade Federal de Goiás, orientada pela professora Doutora Maria 

Elizia Borges. 
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Proposição metodológica 

 A partir destas três fotografias, intencionamos pesquisar aqui o percurso de vida desta artista, 

inquirindo as imagens a partir das perspectivas formal, social e semântica, levantadas por Arthur 

Freitas (2004). De acordo com Freitas, a abordagem formal indica o entendimento do domínio da 

técnica, ou seja, trata-se de uma percepção metodológica de isolar a imagem para tentar vê-la por si 

só. Enquanto a dimensão social é um aspecto inseparável do fenômeno visual, colocando questões 

que tratam a imagem em sua condição de coisa: “onde anda?”, “por que anda por onde anda?”, “que 

série de efeitos provoca?” e “como funciona?”. Por último, a perspectiva semântica sugere que um 

“observador concreto” atribua significados às imagens de acordo com seus próprios valores e 

referências (FREITAS, 2004, p. 14). “Além disso, não olhamos apenas para uma foto, sempre 

olhamos para a relação entre nós e ela. Pensamos simultaneamente por conceitos e imagens” (LEITE, 

1993, p.145). Portanto, deve-se considerar também os fotógrafos que fotografaram a Belkiss e o tipo 

de fotografia que eles fizeram naquela época, para se efetuar um paralelo com o modo de se fazer 

retrato em Goiás, a partir dos anos de 1930.  

 Reunindo os conceitos acima, podemos deduzir que, numa análise semântica de uma 

fotografia, sempre nos deparamos conosco mesmos, com nossas próprias verdades. Teria Barthes se 

dado conta desse encontro consigo mesmo, ao analisar uma fotografia, quando abordaria o termo em 

latim “punctum”? Para este autor, “o punctum de uma foto é esse acaso que, nela, me punge (mas 

também me mortifica, me fere)”. Segundo Barthes, o que mais o toca ao apreciar fotografias, é o 

“punctum”, que é como um salto da foto em direção a ele (BARTHES, 1984, p. 46). 

 Além disto, cabe lembrar sobre a importante relação entre fotografia e memória: “fotografia 

é memória e com ela se confunde. Fonte inesgotável de informação e emoção”. Por isto, ao 

analisarmos as fotografias, devemos nos dar conta de que elas registram a “memória visual do mundo 

físico (...), da vida individual e social” (KOSSOY, p. 156). E nos orientarmos pelo que Fentress e 

Wickham registraram: “Há que nunca esquecer que a memória é uma busca ativa do significado.” 

(FENTRESS; WICKHAM, 1992, p. 94). Assim, devemos partir em busca do significado na memória 

visual da Belkiss Spenzieri. 

O que contam as imagens 

Belkiss Spenzieri foi uma conceituada musicista e professora que nasceu na Cidade de Goiás, 

no dia 15 de fevereiro de 1928 e faleceu em 17 de novembro de 2005, com 77 anos. Criada e 

incentivada no aprendizado da música por sua avó, Nhanhá do Couto, iniciou, aos cinco anos, seus 

estudos de piano e violino na Cidade de Goiás (BORGES, 1999, p. 62). Mudou-se para Goiânia, onde 
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fez seu primeiro recital público, em 1940, com apenas 12 anos de idade (BORGES, 1999, p. 65-66). 

Como seu acervo de fotografias é bem amplo, tivemos que selecionar três fotos de autores e épocas 

diferentes, na tentativa de perceber as diversas temporalidades, tanto da técnica fotográfica, quanto 

da vida da Belkiss. Tais fotografias podem ser consideradas documentos, uma vez que:  

Documento é aquilo capaz de fornecer informações a uma questão do observador, 

qualquer que seja sua natureza tipológica, material ou funcional. É preferível, 

portanto, considerar a fotografia (e as imagens em geral) como parte viva de nossa 

realidade social. Vivemos a imagem em nosso cotidiano, em várias dimensões, usos 

e funções. O emprego de imagens como fonte de informação é apenas um dentre 

tantos (inclusive simultaneamente a outros) e não altera a natureza da coisa, mas se 

realiza efetivamente em situações culturais específicas, entre várias outras. A mesma 

imagem, portanto, pode reciclar-se, assumir vários papéis, ressemantizar-se e 

produzir efeitos diversos. (MENESES, 2003, p. 29) 

 Já para Dubois, “com a fotografia não nos é mais possível pensar a imagem fora do ato que a 

faz ser” (DUBOIS, 2003, p. 15). Portanto, a proposta é “interceptar” o olhar da artista, através de suas 

fotografias, nos colocando diante do conceito de “self”, estabelecido por Clark (2007), que seria a 

“noção cultural de identidade pessoal”. Com relação à identidade do sujeito fotografado, Roland 

Barthes identifica no retrato fotográfico quatro personagens que se afrontam: quem o retratado julga 

ser; quem o retratado gostaria que o julgassem; quem o fotógrafo julga que o retratado seja; de quem 

ele se utiliza para mostrar sua arte (BARTHES, 1984). Para Annateresa Fabris, “a fotografia é um 

atestado de presença, é a contingência absoluta, que testemunha a identidade e a condição civil de 

uma pessoa.” (FABRIS, 2009, p. 46). 

 Em 1942, quando tinha somente 14 anos, Belkiss e sua avó, Nhanhá do Couto, mudaram-se 

para o Rio de Janeiro para que ela estudasse piano e canto na então Escola Nacional de Música da 

Universidade do Brasil1. Neste mesmo ano, Belkiss se fez fotografar no estúdio de Sílvio Berto, em 

Goiânia. A Imagem 1 aqui apresentada pertence a este momento de sua vida.  

O Foto Berto faz parte da memória coletiva de Goiânia, não somente por meio das 

fotografias lá produzidas, mas também pela disposição sempre renovada, das 

famílias pioneiras, de levar o próprio fato que ainda iria acontecer para ser registrado 

no estúdio. É como se qualquer acontecimento social necessitasse da chancela do 

Berto para que pudesse transcorrer normalmente! (O FOTÓGRAFO..., s.d.) 

 

 Berto tinha se tornado um fotógrafo consagrado em Goiânia, já que cultivava uma clientela 

de elite, que o procurava para registrar casamentos, batizados, fotos pessoais e de família, ao mesmo 

tempo em que viajava para o interior e fazia fotos para eventos sociopolíticos (O FOTÓGRAFO..., 

s.d.). 
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Figura 1 – Fotografia da Belkiss Spenzieri 

 

Autor: Sílvio Berto, 1942, Goiânia. Fonte: Acervo MIS-GO. 

 O retrato acima, tirado em preto e branco – técnica mais difundida naquela época –, recebeu 

um enquadramento vertical, com a artista em primeiro plano e levemente iluminada pelo lado direito. 

Seu olhar e a segurança em sua atitude demonstram confiança no futuro. O corte foi feito abaixo dos 

ombros e Belkiss adotou (provavelmente a pedido do fotógrafo), uma pose diagonal. Segundo Roland 

Barthes (1884), “o que funda a natureza da fotografia é a pose” (BARTHES, 1884, p. 117). 

 Pode-se apreender, pela indumentária e pelos cabelos cuidadosamente penteados e decorados, 

que a jovem artista denota algumas marcas de seu status social, além da pele aparentemente delicada 

e macia. Também podemos nos atentar para a “aura” desta foto, já que, para Walter Benjamim, “a 

aura acena pela última vez na expressão fugaz de um rosto” (BENJAMIN, 1994, p. 174). Esta foto 

foi feita em close, ou seja, o fotógrafo enquadrou o rosto e outros detalhes que julgou importantes no 

momento. Sílvio Berto também fez retratos semelhantes a este da Belkiss, como outro que se segue 

(Figura 2), o da Maria de Lurdes T. de Almeida, capturado em torno de 1940. 

 

Figura 2 – Fotografia da Maria de Lurdes T. de Almeida 
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Autor: Sílvio Berto, c. 1940, Goiânia. Fonte: PIONEIROS..., s.d., p. 43. 

 

 Em 1945, enquanto Belkiss terminava seu curso no Rio de Janeiro-RJ, sua avó veio a falecer, 

em setembro, com 65 anos de idade (BORGES, 1999, p. 67-68). Em dúvida sobre se ia para os 

Estados Unidos, usufruir de uma bolsa de estudos que havia ganho, ou se voltava para Goiânia, para 

fundar o conservatório de música que sempre fora o sonho de sua avó, ela foi conversar com Villa-

Lobos, para que ele lhe aconselhasse. Ele, com paciência e generosidade, lhe aconselhou a seguir o 

seu coração (BORGES, 1999, p. 91). Graduada, ela retornou a Goiânia no final deste ano, e iniciou 

sua luta para que a cidade tivesse um conservatório de música de reconhecimento federal (BORGES, 

1999, p. 68). Já em Goiânia, na casa de seu avô, Manuel do Couto Brandão, em 1946, ela conheceu 

e se casou com Simão Carneiro de Mendonça (BORGES, 1999, p. 92). 

 No final da década de 1940, Belkiss foi autorizada pelo governador de Goiás, Jeronymo 

Coimbra Bueno, a ir para o Rio de Janeiro e fazer os devidos estudos para a criação do conservatório 

de música. Então ela procurou novamente Villa-Lobos e, por ele auxiliada, elaborou um minucioso 

relatório que apresentou ao vice-governador que havia assumido o poder, Hosannah Campos 

Guimarães, constando todos os detalhes para a criação do conservatório, mas seu pedido não foi 

atendido em função de instabilidade política da época (BORGES, 1999, p. 92-93). Teve dois filhos, 

o primeiro, Bruno, em 1949, e o segundo, Leonel, em 1953. 
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 Somente em janeiro de 1959, foi autorizada a criação do Conservatório Goiano de Música, 

por Juscelino Kubithsheck, após nova solicitação feita pela Belkiss (BORGES, 1999, p. 117). Neste 

mesmo ano, por falta de alunos homens, ela criou a Orquestra Sinfônica Feminina, a primeira a existir 

no Brasil. A Figura 3, abaixo, foi atribuída ao período de 1961 a 1964, já que a gestão do Colemar 

Natal e Silva na Reitoria da UFG foi de 1961 a 1964 (UFG), enquanto que o mandato do Juscelino 

como presidente foi de 1956 a 1961 e, em seguida, como senador por Goiás, de 1961 a 1964 

(JUSCELINO...). Ou seja, é provável que este encontro tenha se dado neste intervalo, entre 1961 e 

1964. Pode-se afirmar que esta foi uma foto concebida com intenção política, já que certamente eles 

estavam oficializando a incorporação do Conservatório de Música pela UFG. Para Gisèle Freund 

(1983), a fotografia pode ter função política, quando o fotógrafo visa destacar algum personagem 

historicamente importante, por vontade própria ou a pedido de quem o contratou.  

 

Figura 3 – Fotografia da Belkiss com Juscelino Kubitschek

 

Autor anônimo, 1961-1964 (atribuída), Goiânia. Fonte: acervo familiar da Belkiss. 

 

 A fotografia acima foi capturada em preto e branco e o enquadramento escolhido pelo 

fotógrafo foi o horizontal, sendo que Belkiss adotou uma pose diagonal. A iluminação artificial foi 

feita de cima pra baixo, da esquerda para a direita. Como não havia registro com relação à data, ao 

fotógrafo nem às pessoas que aparecem na foto, então foi possível identificar visualmente apenas 

Juscelino Kubitschek, em pé; o reitor da UFG, Colemar Natal e Silva (olhando para a frente), do lado 

esquerdo de Juscelino; o então governador de Goiás, Mauro Borges Teixeira (olhando para Juscelino), 
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do lado esquerdo de Colemar, e Belkiss, diretora do Conservatório (também dirigindo o olhar para o 

Juscelino), do lado direito do então presidente do Brasil ou senador por Goiás. O outro homem, 

sentado ao lado do Mauro Borges, não foi identificado. 

 No centro da foto há uma mesa retangular, com alguns papéis, uma pequena agenda, dois 

copos e uma garrafa de vidro sobre ela. Todos os homens estão usando terno, gravata e sapatos 

escuros. Belkiss é a única mulher presente e segura um lápis ou caneta na mão esquerda, apesar de 

ser destra e não canhota. Ela está sentada sobre uma cadeira, do lado direito da cena, usando um 

vestido escuro brilhoso, colar de pérolas e sapatos de salto alto pretos, fixando séria e languidamente 

Juscelino. Provavelmente esta seria a representação simbólica da incorporação do conservatório de 

Música pela UFG. Teria sido o fotógrafo oficial do governo do Estado quem teria capturado esta 

fotografia?  

 A Figura 4 certamente traz uma intenção política, assim como a anterior, pois retrata o 

interventor federal Pedro Ludovico Teixeira e sua esposa, Dona Gercina Borges Teixeira, no hall 

íntimo do Palácio das Esmeraldas. Foi tirada pelo fotógrafo João de Paula Teixeira Filho (1905-1995), 

em meados de 1940. João de Paula nasceu na cidade de Ibiá-MG, mas foi para Araxá-MG, a fim de 

se profissionalizar. Lá se casou e montou seu estúdio, o “Foto Paratéca”. Convidado por familiares 

de Pedro Ludovico mudou-se para Goiânia e se tornou o primeiro fotógrafo oficial da cidade. 

Trabalhou com fotografia até meados da década de 1940, quando passou a ser um homem público. 

Muito popular na época, foi vereador e até prefeito de Goiânia, entre 1955 e 1959 (PIONEIROS..., 

s.d., p. 16-17). 

 

Figura 4 – Fotografia de Pedro Ludovico Teixeira e Dona Gercina
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Autor: João de Paula Teixeira Filho, c. 1940, Goiânia. Fonte: Fonte: PIONEIROS..., s.d., p. 19. 

 

 Belkiss lançou os discos “Panorama da Música Brasileira I” em 1975, o “Panorama da Música 

Brasileira II” em 1977 e o “Belkiss Carneiro de Mendonça”, uma seleção de obras românticas, em 

1980 e teve três netos, entre 1977 e 1984. Em 1983, o marido da Belkiss, Simão Carneiro de 

Mendonça, faleceu, em função de uma leucemia. Seu quarto disco foi lançado em 1984, intitulado 

“Valsas de Camargo Guarnieri”, e o LP “Piano Brasileiro/Séc. XIX” em 1987.  

 Já no início de 1995, Belkiss descobriu que seu filho Leonel também tinha leucemia, e ele 

acabou falecendo ainda neste ano. Belkiss sofreu muito e passou anos sem querer tocar piano. Em 

dezembro de 1997, data atribuída em função da revelação no estúdio fotográfico, Belkiss se reuniu 

com seus familiares na loja do seu filho Bruno, o “Mercado de Artes”. A Figura 5, abaixo, retrata este 

momento. 

 

Figura 5 – Fotografia da Belkiss com Humberto de Oliveira e Eduardo Carneiro de Mendonça 

 

Autor anônimo, dezembro de 1997 (revelação), Goiânia. Fonte: acervo familiar da Belkiss. 

 

 Esta fotografia foi tirada em cores e o fotógrafo escolheu enquadrar horizontalmente a cena. 

A iluminação artificial do ambiente, provavelmente acrescida pelo disparo do flash, foi feita 

frontalmente, sendo que Belkiss aparece em uma pose diagonal. Do lado direito dela está seu 

sobrinho-neto, Humberto de Oliveira, e, ao lado dele, seu neto, Eduardo Carneiro de Mendonça. Atrás 
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deles, só foi possível identificar a filha adotiva da Belkiss, Maria Alice Rodrigues Siqueira, de cabelos 

curtos e camiseta cor-de-rosa. Segundo depoimento de Maria Alice (2017), o filho da Belkiss, Bruno 

Carneiro de Mendonça, tinha o hábito de fotografar sua mãe. Teria sido ele o autor desta foto? 

 Belkiss está sentada em uma poltrona de madeira, de frente para uma mesa com tampo de 

vidro, onde se vêem vários objetos, tais como: copo com água, pratos e latas de bebidas. Ela está 

vestindo uma roupa clara, usa batom, os cabelos estão bem penteados e seus óculos estão pendurados 

por uma fina corrente pendurada no pescoço. Sua mão direita segura a mão direita de Humberto, 

enquanto que a esquerda o enlaça pela cintura. Ele está em pé e veste camiseta e bermuda claros e, 

por sua vez, apóia levemente sua mão esquerda sobre o ombro de seu primo, Eduardo. Este, por sua 

vez, está sentado, veste uma camiseta marrom, usa óculos, um bracelete escuro em seu punho 

esquerdo, enquanto apóia o braço esquerdo sobre a mesa de vidro. Um fato curioso é que ele saiu 

com os olhos fechados. Por isto, podemos afirmar que trata-se, aqui, de uma fotografia vernacular, 

do cotidiano, provavelmente feita por uma fotógrafo amador, em função de várias características, 

como as apontadas por Shapochnik: 

(...) os retratos amadorísticos apresentam-se eivados de imperfeições, em parte 

toleradas pela audiência familiar, que remetem para questões técnicas (fotos 

sombrias por causa da falta de luminosidade, desbotadas ou manchadas, fotos muito 

claras por causa da superexposição à luz, fotos borradas por causa do movimento da 

câmara ou das pessoas durante o disparo) e composicionais (linha do horizonte 

inclinada, cabeça ou membro amputado pela margem, descentralização da imagem) 

(SCHAPOCHNIK, 1998, p. 472). 

 No ano 2000, Belkiss foi encorajada pelo amigo e diplomata Lauro Moreira, a tocar no 

Conservatório de Música de Rabah, no Marrocos, segundo depoimento de Lauro (2017). Lá, ela 

plantou uma semente da música brasileira. Só depois deste episódio, ela voltou a tocar, depois de 

cinco anos após a morte de seu filho Leonel. No dia 27 de junho de 2005, sofreu um AVC isquêmico 

ao acordar, e ficou inconsciente por meses. Em 17 de novembro, ela faleceu. 

 

Conclusão 

 Após a investigação das três imagens da Belkiss analisadas, podemos observar que elas 

seguiram uma ordem cronológica, sendo que na segunda, de 1961-1964, e na terceira fotografias, de 

1997, foi onde tivemos menos recursos de análise com relação ao autor, por serem de autoria 

desconhecida.  
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 Isto aponta uma questão tratada por Didi-Huberman, onde ele insiste no problema crucial dos 

materiais documentais, em particular, no problema dos ‘materiais visuais’, evocando tanto a 

dificuldade frequente em ‘decifrar aquilo que vemos’ numa fotografia, quanto a necessidade de nos 

confrontarmos com um tipo de documento cuja riqueza de conteúdo ‘as palavras resumiriam mal’ 

(DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 90).  

 Além disto, nos deparamos com outro ponto, tratado por Miriam Moreira Leite, que afirma 

que, para analisarmos as imagens, precisamos traduzi-las em palavras, o que “acrescenta à polissemia 

da imagem as ambiguidades provocadas pela alteração do código.” (LEITE, 1993, p. 16). Assim, 

entendemos que as palavras não são tão eficazes quanto o são as imagens por si só. 

 Mas devemos lembrar também que: “O historiador está (...) em posição de exterioridade em 

relação a seu objeto, em razão da distância temporal (...), e em situação de interioridade em virtude 

de sua intencionalidade de conhecimento” (DOSSE, 2001, p. 77). Portanto, cabe ao historiador saber 

se colocar entre uma e outra posição. Pois “A história, assim como a verdade, tem múltiplas facetas 

e infinitas imagens.” (KOSSOY, 2001, p. 147). 

 Salientamos, ainda, que esta proposta de análise das imagens e o levantamento da biografia 

da Belkiss Spenzieri, contada por meio de fotografias, possui o intuito de manter viva a memória 

desta grande artista, já que “a fotografia está em parte ligada à imagem e à memória” (DIDI-

HUBERMAN, 2012, p. 39). Portanto, para que os fatos não se percam, devem se “transformar em 

imagens, arrumar em histórias.” (FENTRESS; WICKHAM, 1992, p. 95). 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARTHES, Roland. A Câmara clara: nota sobre a fotografia. Tradução Júlio Castañon Guimarães. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.  

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Magia e técnica, arte 

e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. 7. ed. São 

Paulo: Brasiliense, 1994. p. 165-196.  

BORGES, Maria Helena Jayme. A música e o piano na sociedade goiana (1805-1972). Goiânia: 

FUNAPE, 1999. 167 p. 



 

328 

 

 

   

CLARK, Timothy James. Grotesco David com bochecha inchada: um ensaio sobre o auto-retrato. In: 

Modernismos: ensaios sobre política, história e teoria da arte. São Paulo: Cosac Naify, 2007. p. 159-

239. 

DIDI-HUBERMAN, Georges. Imagens Apesar de Tudo. Lisboa: Ed. Imago, 2012. p. 69-247. 

DOSSE, François. A história à prova do tempo: da história em migalhas ao resgate do sentido. 

Tradução Ivone Castilho Benetti. São Paulo: Editora UNESP, 2001. p. 71-100. 

DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. Tradução Marina Appenzelier. 6. ed. 

Campinas, SP: Papirus, 2003. 

FABRIS, Annateresa. Fotografia e Arredores. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2009.  

FENTRESS, James; WICKHAM, Chris. Memória Social: novas perspectivas sobre o passado. 

Tradução Telma Costa. Lisboa: Editorial Teorema, 1992. p. 59-109. 

FREITAS, Arthur. História e Imagem Artística: por uma abordagem tríplice. In: Revista Estudos 

Históricos. Rio de Janeiro: v. 2, n. 34, p. 3-21, 2004. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2224/1363>. Acesso em: 11 out. 

2016. 

FREUND, Gisèle. La fotografia como documento social. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 

1983. 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

KOSSOY, Boris. Fotografia & História. 2. ed. rev. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001. 

LEITE, Miriam Moreira. Retratos de Família: leitura da fotografia histórica. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 1993. 

MENESES, Ulpiano T. B. Fontes visuais, cultura visual, história visual. Balanço provisório, 

propostas cautelares. Revista Brasileira de História. São Paulo: v. 23, n. 45, 2003. p. 11-36. 

MOREIRA, Lauro Barbosa da Silva. Belkiss Spenzieri Carneiro de Mendonça: depoimento [29 

mar. 2017]. Entrevistadora: Luciana Bueno de Alvarenga Freire. Goiânia: 2017. 

O FOTÓGRAFO Sílvio Berto. Goiânia: Agepel, s.d. (Cadernos de Fotografia do MIS, v. 2). 

PIONEIROS da fotografia em Goiânia. Goiânia: Agepel, s.d. (Cadernos de Fotografia do MIS, v. 3). 

SCHAPOCHNIK, Nelson. Cartões-postais, álbuns de família e ícones da intimidade. In: História da 

vida privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 423-512. (História da vida 

privada no Brasil, v. 3) 

SIQUEIRA, Maria Alice Rodrigues. Belkiss Spenzieri Carneiro de Mendonça: depoimento 

[2017]. Entrevistadora: Luciana Bueno de Alvarenga Freire. Goiânia: 2017. 

 

 

 



 

329 

 

 

   

Sites consultados 

 

JUSCELINO Kubitschek. Senador por Goiás (1961-1964). Disponível em:  

<http://jk.cpdoc.fgv.br/trajetoria-de-vida/12-senador-por-goias-1961-1964>. Acesso em: 20 jun. 

2017. 

UFG. Galeria de ex-reitores. Disponível em:  

<https://www.ufg.br/p/6406-ex-reitores>. Acesso em: 20 jun. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ufg.br/p/6406-ex-reitores


 

330 

 

 

   

TEMPO E ESPAÇO NAS NARRATIVAS PRODUZIDAS POR 

CRIANÇAS (JAVAÉ) E POR CRIANÇAS NÃO INDÍGENAS DO 

ETNO-TERRITÓRIO  ARAGUAIA-TOCANTINS: PERCEPÇÕES 

HISTÓRICAS NA FRONTEIRA DA APRENDIZAGEM 

INTERCULTURAL 
 

                                                                                                        

 Luciana Leite da Silva230 

 

RESUMO: O objetivo deste texto é apresentar parte dos resultados da pesquisa desenvolvida no 

mestrado - intitulada ‘Noções de passado, presente e futuro entre crianças indígenas (Javaé) e crianças 

não indígenas (Colégio Claretiano Coração de Maria)’ - para então expor os principais objetivos da 

pesquisa que venho desenvolvendo no doutorado. Trata-se de trazer as questões iniciais da proposta 

de aprendizagem histórica intercultural a ser desenvolvida a partir: do questionamento do conceito 

central da matriz da história, ou seja, o conceito de tempo; da crítica à matriz disciplinar que 

hierarquiza as diferentes formas de construção e legitimação de saberes e narrativas; do diálogo com 

as propostas indígenas de projetos alternativos para educação; das percepções que os jovens indígenas 

(Javaé) e não indígenas (Formoso do Araguaia) tem dos territórios que habitam; do entrecruzamento 

entre temporalidade, espacialidade, identidade e direito. 

 

 

 Esta tese visa dar continuidade a pesquisa de mestrado, intitulada “Noções de passado, 

presente e futuro entre crianças indígenas (Javaé) e crianças não indígenas (Colégio Claretiano 

Coração de Maria)”, desenvolvida em dois contextos educacionais distintos, quais sejam, a escola em 

que atuo como professora de história em Goiânia e a escola Twiri Hinỹ Javaé, localizada na Ilha do 

Bananal, no estado do Tocantins. Neste sentido, consideramos importante inicialmente apresentar 

esta pesquisa, para então expormos as novas problematizações que foram suscitadas a partir dos 

resultados obtidos e que orientarão a escrita desta tese. 

 A proposta de analisarmos as ideias históricas de crianças pertencentes a diferentes contextos 

culturais teve como principal objetivo avaliar o alcance dos referenciais teóricos, que orientam o 

campo da Didática da História no Brasil, e as propostas de abordagens interculturais no ensino de 

história. Sendo o pensador alemão Jörn Rüsen um dos principais referenciais que tem norteado a 

Didática da História, nos propusemos problematizar alguns conceitos que balizam sua teoria 

confrontando-os com epistemologias que não se fundamentam no modelo proposto pela ciência 

ocidental, no caso desta pesquisa, a epistemologia Javaé.  

                                                           
230 Orientador: Elias Nazareno. 
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 A teoria alemã que torna o conceito de consciência histórica um universal antropológico e 

central na Didática da História, tem sido um dos principais referenciais nos estudos brasileiros acerca 

da aprendizagem histórica. Sob esta perspectiva Consciência Histórica é tida como a forma de 

estabelecer a relação entre passado, presente e futuro, sendo um universal antropológico presente 

como condição humana, independente da diversidade dos modos de vida. Dada a diversidade das 

formas de narrar as experiências humanas no tempo, o mesmo autor elaborou uma tipificação da 

consciência histórica a partir de seus elementos constituintes: experiência do tempo; formas de 

significação histórica; orientação da vida interior e exterior; relação com os valores morais e relação 

com o raciocínio moral. Sendo a narrativa histórica a forma elaborada que expressa a operação da 

consciência histórica de interpretação das experiências no tempo, o autor distingue quatro tipos de 

narrativa histórica (RÜSEN; 2011): 

 - narrativas tradicionais: em que as experiências do tempo são percebidas e interpretadas no 

interior de tradições as quais se tornam o referencial de orientação, ou seja, a tradição forma a 

identidade do indivíduo orientado a agir de acordo com o que a tradição a qual pertence estabeleceu 

historicamente; 

 - narrativas exemplar: o sentido dado à experiência do tempo vai além das tradições e são 

inseridas na elaboração de regras ou leis gerais que deverão então orientar a atividade humana; 

 - narrativas críticas: as experiências do tempo são empregadas de modo que o afirmado 

modelo de interpretação da vida prática será anulado e será feito valer as necessidades e interesses 

subjetivos, ou seja, nega-se a identidade pessoal e social do modelo afirmado e vigente; 

 - narrativas genéticas: nesta forma de aprendizado os sujeitos aprendem a considerar sua 

própria auto relação como dinâmica e temporal, compreendem a temporalidade de sua identidade não 

como algo fixo, mas como algo em constante formação e desenvolvimento, e ao mesmo tempo se 

tornam capazes de estabelecer uma efetiva relação entre passado, presente e futuro para orientação 

da vida prática no mundo moderno.  

 Estas categorias de análise são utilizadas por Rüsen (2007; 2010; 2001) para compreender as 

diferentes formas de narrar a experiência humana a partir de um referencial cultural que é o ocidental.  

Estabelece ainda que o modelo crítico e genético, correspondentes ao nascimento das ciências 

modernas e a racionalização metódica da ciência da história, nos permite perceber e formular a 

identidade histórica a partir de uma dinâmica temporal que possibilita um diálogo intersubjetivo e 

intercultural.  

 Sendo a formação da identidade pessoal e social a principal função do pensamento histórico, 

a partir de uma racionalidade prática torna-se possível conciliar as diferenças e tensões culturais. 

Neste sentido, a pluralidade de perspectivas não seria um entrave a objetividade, mas sim a realização 
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da função prática das narrativas histórica que devem ser reguladas pelo princípio da igualdade e da 

humanidade para que se evite o “choque de civilizações”. Portanto, não se trata de negar a 

racionalidade, mas de humanizar a racionalidade científica legada pelos pensadores iluministas. 

(RÜSEN, 2009)  

 Cabe aqui expor uma das problematizações que direcionaram nossa pesquisa: se a 

intersubjetividade deve ser regulada por princípios de racionalidade metódica, formulados pela 

ciência ocidental, como ficam os povos que não empregam estes referenciais na produção e 

transmissão do conhecimento?  

 Sendo o ‘tempo’ uma categoria eleita pelos historiadores como fundamental para pesquisa e 

para constituição da narrativas, podemos levantar outras questões quando observamos seu significado 

no contexto do povo Inỹ. Entre os Javaé, as marcas de tempo presente, passado e futuro se apresentam 

nas narrativas, retomando vozes do que o tio, pai e avô disseram, ou então, como marcas linguísticas 

específicas, como por exemplo, ijuhu (antigamente), tariki (diz que), ijõ mahãdu riki (diz que grupo 

de homem falou). Ou então essas marcas de tempo são observadas acompanhando a natureza: tempo 

da chuva, do ovo da tartaruga, da flor do pequi, das frutas etc. 

 Segundo o professor, Samuel Saburua Javaé, não há diferentes palavras em Inyrubé para 

definir mito, lenda ou história. Para os três, o povo Javaé utiliza a palavra ijyy, na fala masculina e 

ijyky, na fala feminina. A ijyy/ijyky articula a importância da língua, dos saberes, dos rituais, da 

história dos povos que de alguma maneira estão ou estiveram em contato com o povo Javaé. Ao 

ordenar e reordenar as relações sociais perante as situações de encontro e/ou conflito com outros 

povos, as narrativas ijyy/ijyky são consideradas pelos Javaé lugar dos saberes de seu povo, principal 

instrumento na luta pela afirmação identitária e territorial e contém um sentido de “verdade”.  

 Outro aspecto das ijyy/ijyky, é que estas não se limitam a narrativas históricas que envolvem 

seres humanos, de forma que se referem a diferentes contextos, como, as histórias sagradas, histórias 

de animais, peças de artesanato, pintura corporal etc. Assim, os animais também possuem uma 

história, como a Nawikie-my ijyky, história da ema: 

 

A ema vive no varjão. Ela alimenta seus filhotes com capim. Ela costuma ter muitos 

filhotes, de dez a quinze. A ema não voa, por isso ela vive no chão. Ela é uma ave 

muito grande, que corre muito, e nós usamos suas penas para fazer artesanato. (Itxala 

Ludu; In: SILVA;2014) 

 

 É nesse contexto que algumas questões foram elaboradas. Como os Javaé articulam a relação 

entre passado, presente e futuro? Até que ponto tais conceitos presentes nas narrativas históricas do 

Ocidente são capazes de traduzir o modo como eles articulam a sua orientação no tempo? Quais 

elementos marcam as narrativas produzidas por estas crianças? É possível tratá-las a partir das 
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tipologias propostas por Jörn Rüsen?  Estas narrativas interferem na formação identitária destas 

crianças e em suas concepções de alteridade?  

 O estudo comparativo entre as narrativas e desenhos produzidos pelas crianças da Aldeia 

Twiri Hinỹ Javaé e do Colégio Claretiano Coração de Maria evidenciou o que Santiago de Castro-

Gomez (2005) denomina “geopolíticas do conhecimento”, ou seja, os diferentes lócus de enunciação 

carregam consigo diferentes experiências históricas. Experiências estas que são compartilhadas, 

constituídas e legitimadas a partir de distintos parâmetros culturais e epistemológicos.   

 As narrativas das crianças de Goiânia acerca das diferentes matrizes culturais (africana, 

europeia e indígena) que contribuíram em sua formação identitária são essencialmente 

antropocêntricas e se constituem a partir de um eixo principal que é a chegada dos colonizadores. 

Este eixo norteador é contextualizado pela referência ao escambo, exploração do pau-brasil, ao 

personagem histórico Cristóvão Colombo, à escravização de negros e indígenas, às tecnologias da 

época, como os navios (portugueses e negreiros). São marcadores narrativos que se constituíram a 

partir da história oficial, legitimada institucionalmente e presente nos materiais didáticos.  

 Nas narrativas as referências à natureza e às modificações que ocorreram na mesma não 

aparecem e, nos poucos casos em que se encontram, são apresentadas em associação aos povos 

indígenas, principalmente pela constante retomada do clássico binômio índio-natureza, formulado 

historicamente pela sociedade nacional. Pode-se estabelecer ainda uma relação entre este caráter 

antropocêntrico da história e o conceito de biocolonialidade, apresentado por Castro Gómez (2005), 

que trata da relação entre homem/natureza pautada em uma relação de poder que se legitimou pelas 

ciências, pelas políticas e pela reprodução do sistema capitalista em nível global. Desta forma, a 

natureza como exterior a humanidade é passível de ser conhecida e explorada como objeto 

mercadológico, o que ficou demonstrado nas ideias de extração do pau-brasil. 

 Quando trazidas para o presente, estas relações históricas de exploração se traduzem em um 

problema central que é o racismo. A maioria das crianças apresentou o período colonial como lócus 

do agenciamento da violência contra negros e indígenas, mas ao pensarem atualmente essas relações, 

ocorre um distanciamento e mesmo aniquilamento das relações entre o passado e presente. O racismo 

é tido como um problema de ordem moral que se define e se restringe ao preconceito de cor, não 

sendo relacionado a fatores de interesses econômicos e políticos. Assim, ao apresentaram o que 

esperam para o futuro os alunos expressaram sua vontade de que o preconceito acabe, sob o 

argumento de que todos somos seres humanos.  

 Acerca das diferentes noções de temporalidade, esta pesquisa evidenciou que, enquanto o 

relógio exerce uma pressão diária no cotidiano das crianças de Goiânia, entre os Javaé não aparece 

qualquer referência neste sentido. 
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 As crianças Javaé, sempre que iniciam uma narrativa, apresentam grande preocupação em 

mapear o espaço em que ocorre o evento, citando inclusive detalhes como determinado ‘pé de açaí’, 

montanhas, pedras, lagos, cachoeiras, estradas. Em todos esses espaços, os eventos ocorrem sempre 

envolvendo seres humanos mágicos, seres humanos terrestres e animais que constituem a fauna da 

Ilha do Bananal e dos territórios invadidos pelas frentes de expansão, ou seja, estas narrativas se 

constituem para além das dimensões humanas e temporais. Notamos que os principais marcadores 

são os seres mágicos do Fundo das Águas, os lugares de ocorrência dos acontecimentos, a vegetação 

e os animais da Ilha do Bananal. Ou seja, enquanto as crianças de Goiânia expressaram narrativas 

históricas essencialmente antropocêntricas, as crianças indígenas estabelecem uma linha de 

compreensão que não separa os seres humanos terrestres dos seres mágicos e nem dos outros seres, 

assim como não se pautam no binômio homem X natureza. 

 A pesquisa com as crianças indígenas evidenciou ainda que elas percebem as transformações 

que ocorreram na vida de seu povo, principalmente com relação aos objetos de uso cotidiano e da 

organização atual da Aldeia. Mas, dentre todas as coisas não indígenas apresentadas, em nenhum dos 

desenhos o relógio aparece como algo que se impõe e orienta suas relações no cotidiano. A atual 

relação que os indígenas tem com o tempo cronométrico se dá a partir das intenções reguladoras de 

instituições como a escola, o cartório, o transporte e os auxílios financeiros (aposentadoria, bolsas 

etc.). Isto faz com que a escola se torne um lugar de intenso embate entre a organização própria das 

comunidades indígenas e as orientações de órgãos institucionais, como por exemplo, a SEDUC-TO 

(Secretaria de Educação e Cultura de Tocantins).  

 Concluímos, a partir das investigações, que as narrativas são sim primordiais na formação 

identitária do povo Javaé, mas estas narrativas históricas devem ser pensadas em correlação com 

outros fatores, como a língua, a compreensão do corpo, a natureza e a orientação espacial.  A língua 

é o lugar que guarda esses saberes e se constitui como uma das principais formas de resistência. A 

localização dos lugares ‘míticos’ constitui-se como princípio legitimador das narrativas e o corpo é o 

referencial primeiro para compreensão de todo o resto, a partir do qual se torna possível pensar o 

espaço da totalidade. Para as crianças Javaé o caminhar pelo mundo é caminhar simultaneamente 

pelos lugares de seus ancestrais.  

 Como na dissertação segui uma noção de narrativa histórica centralizada na orientação 

temporal, as recorrentes referências espaciais apresentadas pelas crianças indígenas Javaé foram 

pouco exploradas no momento da pesquisa empírica, de forma que pretendo abordar a importância 

destes marcadores como fatores de orientação de suas narrativas. Nossa hipótese é que se há uma 

relação entre narrativa histórica e formação identitária, o fator tempo não é o único, ou principal 
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elemento, fazendo-se necessário uma análise mais detida da importância do corpo, da arte, da 

oralidade, da língua e dos marcadores espaciais em que estes elementos se articulam.    

 Ainda sobre a importância do lugar, impõe-se a necessidade de abordarmos os impactos da 

invasão de terras, tradicionalmente pertencentes aos Javaé, por parte de órgãos governamentais, como 

o SPI (Sistema de Proteção ao Índio), empresas, como a Fundação Bradesco e fazendeiros criadores 

de gado. Como fica a questão das referências espaciais nas narrativas das crianças Javaé, cujos lugares 

míticos não são mais acessíveis a elas como foram acessíveis aos seus ancestrais? Essa nova relação 

com o espaço provoca diferenças entre o modo como os anciãos e as crianças produzem suas 

narrativas históricas? Quais são os principais elementos que diferenciam essas narrativas? E como as 

crianças de Formoso do Araguaia, que vivem nesses territórios tradicionalmente pertencentes aos 

Javaé, articulam as noções de tempo e espaço na compreensão da histórica relação entre populações 

indígenas e não indígenas da região?  

 Retomaremos também nossos questionamentos aos tipos de aprendizagem histórica elencados 

na teoria da Didática da História, à hierarquização destes tipos ideais e às propostas de 

interculturalidade que tem buscado, a partir da retomada dos ideais iluministas, uma associação entre 

humanismo e racionalidade como a principal via de acesso ao diálogo entre diferentes culturas. 

Consideramos que esta seja uma noção limitada na medida que, a formulação de uma narrativa 

metódica, humanista e salvadora não abala em nada a hierarquização epistêmica entre História ciência 

e história ‘mítica’, que marcou desde o início as produções ‘genéticas iluministas’. (LEITE; 2014) 

 A recente tentativa de reforma curricular tornou ainda mais evidente os grandes desafios de 

se pensar e fazer uma aprendizagem histórica fundamentada na interculturalidade. É notável que o 

texto inicial da Base Nacional Curricular Comum propôs um deslocamento espaço/temporal e uma 

reorientação dos marcos temporais próprios dos grupos sociais ligados aos mesmos. O foco estaria 

em pensar as relações entre os mundos africanos, americanos, europeus e asiáticos, destacando não 

apenas os elementos políticos e econômicos que marcaram estes contatos, mas, sobretudo, colocando 

em evidência as diferentes formas de pensar, ser e estar nestes mundos:  

 

“Analisar a pluralidade de concepções históricas e cosmológicas de povos africanos, 

europeus e indígenas relacionados à memórias, mitologias, tradições orais e a outras 

formas de conhecimento e de transmissão do conhecimento.” (BNCC, p. 260, 2015) 

 

  Uma pesquisa em vídeos, entrevistas televisivas e redes sociais, me permitiu identificar alguns 

problemas centrais elencados por professores de história dos diferentes níveis de ensino: Vamos abrir 

mão de toda nossa herança cultural cristã-ocidental?  Isto não provocaria uma desorientação de nossa 

identidade?  Vamos estudar as ‘mitologias’ africanas e indígenas, cuja legitimidade é bastante 
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questionável face aos padrões historiográficos? Não estaríamos assim abrindo mão de uma 

historicidade universal, tal qual imaginada pelo projeto humanista iluminista?  

 Partimos do pressuposto de que apenas o deslocamento do foco espacial, da Europa para 

América, seja insuficiente para a construção do que consideramos uma aprendizagem intercultural 

que: avance para além de um discurso multiculturalista funcional; valorize a importância de se 

compreender as ideias prévias dos alunos; reconheça a racialização do ser humano como fator 

constituído nas e pelas relações de poder; que tenha como princípio de diálogo intercultural o diálogo 

interepistêmico; que desierarquize as diferentes formas de produção e transmissão dos saberes; que 

repense as relações entre homem e natureza e que estabeleça de forma coerente a relação entre 

diferentes racionalidades e  sensibilidades.  

 Para discutir a reforma curricular e a hierarquização epistêmica das diferentes narrativas 

históricas, proponho reconstruir a trajetória da formação da História como matriz disciplinar e sua 

interiorização nos processos de escolarização e nos ambientes acadêmicos do Brasil. 

Problematizaremos os conceitos de tempo - fundamental na elaboração dos parâmetros curriculares 

de história- e espaço no sentido de identificar o rompimento entre ambas categorias ao ser formulado 

o moderno conceito de história. Para tal propósito retomaremos algumas referências ainda utilizadas 

na reflexão acerca do tempo e espaço na Antiguidade Clássica, com Atristóteles e Platão, da tradição 

judaico-cristã, com Santo Agostinho, e da modernidade europeia.  

 Partimos do pressuposto de que existe uma relação intrínseca entre a compreensão do cosmos 

e a formulação das diferentes epistemologias. Isto não é apresentado nas maiorias das teorias do 

conhecimento de matriz ocidental. Na antiguidade clássica o céu é sem dúvida um dos principais 

referenciais para se pensar o tempo em suas dimensões do visível e do invisível, do eterno e do finito, 

do divino e do terreno, do irreversível e do reversível, do medível e do não medível, do qualitativo e 

do quantitativo, do mutável e do imutável. No entanto, o tempo é apenas um dos elementos 

constituintes do universo cosmogônico, já que este era percebido no contexto das divindades, do 

espaço, dos mistérios e, por fim, dos desdobramentos tidos a partir de suas relações com o mundo 

sublunar. De diferentes formas, estas questões foram abordadas por Platão, Aristóteles e Plotino e se 

estenderam às teorias de diferentes povos que se designam herdeiros desta tradição, em especial dos 

que se viriam definir europeus. Portanto, ao buscar os arcanos do entendimento sobre o tempo, em 

correlação com outros elementos que compõe as bases de determinadas epistemologias, nos 

propomos buscar também as concepções que nos podem ser tão elucidadoras nas questões 

educacionais: ideias; verdades; epistemes; política; alma e corpo. 

  Santo Agostinho, para além de sua interpretação que coloca o tempo em relação à alma, 

desenvolve toda uma estrutura de pensamento pautada na dualidade entre corpo e alma, bem como 
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seus desdobramentos, verdade x mentira, salvação x danação, homem x deus, cristão x não cristãos, 

finitude x infinitude, sabedoria x ignorância, tempo humano x tempo divino, céu x terra. Em grande 

medida, esta forma de ser e pensar o mundo constituiu o ambiente no qual se deu todos encontros e 

desencontros entre os mundos cristãos e os mundos que viriam fazer parte e sustentá-lo a partir dos 

processos de dominação colonial. A partir de sua própria existência e experiência, o Santo de Hipona 

universalizava o ‘ser humano’ e justificava a luta contra o paganismo e quaisquer outras 

epistemologias. Todos deveriam ter o direito de buscar sua própria salvação e este papel caberia aos 

interlocutores que estão entre Deus e os homens, ou seja, os homens da Santa Igreja Católica. As 

bases de constituição do direito colonial, em grande medida, se pautaria nestes elementos até o 

advento do humanismo racionalista. 

 As produções no campo do movimento modernidade/colonialidade e decolonialidade serão 

fundamentais no desenvolvimento deste trabalho. Conceitos como colonialidade (do poder, da 

natureza, do saber), geopolítica do conhecimento, interculturalidade crítica e pedagogia decolonial 

(WALSH; 2009) são importantes ferramentas para percebermos como as matrizes científicas 

europeias adentraram o pensamento brasileiro, em especial no campo das produções historiográficas, 

constituíram projetos sociais e penais (no campo do direito) inspirados em teorias racialistas e 

tornaram possível a criação de mitos, como o da ‘democracia racial’. Sem dúvida, também o próprio 

conceito de tempo e espaço, que direciona a matriz curricular de história pode ser questionado à luz 

destas reflexões teóricas. Trata-se, portanto, de questionarmos a própria matriz da ciência da história 

e em que medida ela torna possível um diálogo intercultural. 

 Afrontar a hierarquização epistêmica não é tarefa fácil, tampouco se restringe ao campo da 

educação. Quando pesquisadores e professores indígenas reivindicam a autoridade dos anciãos como 

guardiões da história e memória de seus povos, muitas outras coisas estão em jogo, em especial o 

próprio lugar da memória. Lugar aqui não na acepção ocidental mas como o território de reprodução 

espiritual e material que, no embate político, se traduz como luta pela demarcação de terras. Ou seja, 

não se trata apenas de reconhecer as diferentes formas de pensar o tempo. Trata-se de restituir à 

categoria ‘tempo’ seu correlato ‘espaço’ bem como conhecer todos outros elementos que constituem 

formas de ser e estar no mundo e que escapam aos esquemas até então elaborados sob a égide da 

escrita, do direito formal, das formas de organização social estatais, dos centros de pesquisas, do 

mercado capitalista, da nação e etc.  

 Esta reflexão teórica será balizada ainda por um trabalho de campo em escolas de Formoso 

do Araguaia e escolas das aldeias Javaé.  Formoso do Araguaia é o município mais próximo da aldeia 

Canoanã, cuja história remonta às décadas de 1960 e 1970, período em que o SPI (Sistema de Proteção 

ao Índio) criou o Posto Indígena de Canoanã e para lá transferiu diversa famílias de outras aldeias à 
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medida que crescia a criação de gado no interior da Ilha do Bananal (RODRIGUES; 2008). Com esta 

pesquisa de campo nas escolas, queremos compreender como os jovens, indígenas e não indígenas, 

percebem esta histórica relação de conflito, de disputas territoriais e de trânsitos interculturais. Que 

elementos norteiam suas narrativas? Quais suas ideias e percepções acerca do território que habitam? 

Em que sentido a educação, em especial o ensino de história, tem tratado – ou não- estas questões?  

 Estas problematizações surgiram em própria sala de aula quando trabalhava com meus alunos 

sobre o direito à terra no Brasil. Ainda que não se tratava de um público escolar pertencente ás elites 

rurais do país, a turma entrou em alvoroço e expuseram seus argumentos, muitos dos quais traziam 

os clássicos jargões: “muita terra para pouco índio”; “índio que usa celular não é mais índio” ou “tem 

muita gente que quer roubar terras dos que passaram a vida inteira trabalhando”.  A identidade 

indígena e a demarcação territorial caminham juntas. Mas prevalece entre os não indígenas a ideia de 

uma identidade estanque e imutável historicamente. Por outro lado, é comum escutarmos professores 

indígenas dizendo que os jovens não querem mais participar da ‘cultura’, só querem jogar futebol e 

mexer no celular. Podemos então nos questionar se esta noção teria algum impacto entre os jovens 

indígenas e como eles se situam e se percebem neste contexto. 

 Estamos em um momento em que o agronegócio declarou guerra aos indígenas, quilombolas 

e trabalhadores rurais que reivindicam o acesso à terra como meio de garantia de sua reprodução 

social, econômica e cultural. Até mesmo as conquistas tidas na Constituição de 1988 estão sendo 

colocadas em xeque pela tentativa de se eleger um marco temporal que limita a demarcação ás terras 

habitadas a partir da data de promulgação de nossa lei maior. Os usos do tempo se atrelam aqui em 

uma perspectiva histórica que atrela direito, identidade, legitimidade, uso privado da terra e mercado.  

Outro importante lugar para o desenvolvimento da pesquisa é o Curso de Educação Intercultural da 

Universidade Federal de Goiás. Para além do objetivo de formação de professores indígenas, o núcleo 

Takinahakỹ se tornou um lugar de troca de conhecimentos em que indígenas e não indígenas tem a 

oportunidade de compartilhar suas epistemologias e desenvolver projetos educacionais alternativos 

ao modelo vigente. A contribuição dos professores participantes é incomensurável para o propósito 

desta pesquisa, já que eles fazem parte dos autores excluídos de nossa história didática.  

 Por fim, nossa questão central é pensar um ensino intercultural que transite entre o saber tido 

como Ocidental e as diversas epistemologias que constituem nossa formação social e histórica. Para 

tal, consideramos ainda que este trabalho traga contribuições para refletirmos sobre o que é ser 

professor de história e o que é narrar e fazer história no atual contexto social e político, em que os 

debates sobre intolerância, racismo, preconceito e etnocentrismo se tornaram uma das principais 

pautas da educação no Brasil e no mundo. Certamente, pela compreensão da histórica desvalorização 

e expropriação dos conhecimentos indígenas possamos perceber que o processo de colonização se 
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deu para além dos fatores econômicos, atingindo a relação com o corpo, com a cosmologia, com a 

natureza, com o aprender e com o ensinar. 
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A TESE DO DIREITO AO ESQUECIMENTO NA 

EPISTEMOLOGIA DA HISTÓRIA231 
 

 

 

Luiz Fernando De Oliveira232 
 

 

RESUMO: A tese do direito ao esquecimento é um instituto inicialmente localizado no âmbito das 

ciências jurídicas, mas que se ecoa pelas ciências humanas, em especial a História. Ela apresenta a 

possibilidade judicial de impedir a divulgação de informações de fatos ocorridos no passado, em 

casos especiais. Ademais, versa sobre o direito de pessoas serem esquecidas pela opinião pública, 

precipuamente a imprensa em seu viés virtual. A ideia de que atos praticados no passado não possam 

ecoar para sempre, como se fossem punições e motivos de constrangimentos perpétuos, é constituinte 

dessa percepção do esquecimento face a uma espécie de memória. Numa perspectiva metodológica 

bibliográfica e documental, debatemos essa tese sob a égide da história do tempo presente ao 

perpassar por fontes ligadas a processos judiciais e problematizar a autonomia do historiador face aos 

limites judiciais da memória. 

 

Palavras-chave: Direito ao Esquecimento. História. Epistemologia. Ofício do Historiador. Memória. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A tese do direito ao esquecimento é um tema cuja discussão tem ganhado espaço nas últimas 

décadas em países como França, Alemanha, Espanha, Argentina e Estados Unidos. 

  Ele se evidencia de forma especial no Brasil nos últimos anos, especialmente com o 

julgamento de demandas judiciais manejadas nos Tribunais, envolvendo fatos históricos e sociais. 

Como exemplo, citamos a ‘chacina da Candelária’, ocorrida no início dos anos 1990 no Rio de 

Janeiro, quando após uma lide judicial, um ministro utilizou a tese do direito ao esquecimento para 

fundamentar sua decisão (BRASIL, 2017). 

 O direito ao esquecimento é um instituto que parte das ciências jurídicas em direção às 

ciências humanas, especialmente a História. Ele discute a possibilidade de impedir a divulgação de 

                                                           
231 O presente trabalho é oriundo do desenvolvimento em andamento de tese no âmbito do Programa de Pós-graduação 

em História da Universidade Federal de Goiás, nível Doutorado, inserto na  Linha de Pesquisa: Ideias, Saberes e Escritas 

da (e na) História, sob orientação do Prof. Dr. Marlon Salomon e apoiado com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de Goiás (FAPEG). 
232 Doutorando em História pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Goiás (FAPEG). Mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Especialista em Docência 

Universitária pela Faculdade Católica de Anápolis. Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Anápolis 

(UniEvangélica). Bacharel e Licenciado em História pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Professor de Direito em 

cursos de graduação e pós-graduação. Ex-Defensor Público. Advogado. CV:http://lattes.cnpq.br/4125524884768826 E-

mail: luizfernandokerix@hotmail.com 
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informações de fatos ocorridos no passado, que, apesar de receberem um status de validade jurídica, 

podem causar transtornos das mais diversas ordens a determinados tipos de pessoas. Isso inclui 

interferências na vida privada e também na vida pública, ao tocarem em elementos de direitos 

fundamentais e de direitos humanos como honra, privacidade, intimidade e imagem de uma pessoa 

ou grupo.  

 Por meio desse instituto, as pessoas podem buscar o direito de serem esquecidas pela opinião 

pública, precipuamente a imprensa em tempos de internet. A ideia de que os atos praticados no 

passado não possam ecoar para sempre, como se fossem punições e motivos de constrangimentos 

perpétuos, é uma das ideias constituintes dessa percepção de esquecimento, especialmente em meios 

virtuais que estão à disposição de toda e qualquer pessoa que acesse a rede mundial de computadores, 

sem maiores preocupações com ideias de tempo e espaço. 

 Do ponto de vista social e jurídico, surgem algumas perguntas: caso uma pessoa tenha 

cometido um crime, após ter cumprido a pena, estaria com seu débito social justificado perante a 

sociedade? E em casos de exposições da intimidade consideradas com o decorrer do tempo sob o 

signo do vexame e constrangimento? As informações divulgadas à época dos fatos, como imagens, 

vídeos e matérias jornalísticas, poderiam (ou deveriam) ser apagadas dos arquivos digitais após o 

cumprimento da pena? Até que ponto o consentimento de uma pessoa ou de sua geração subsequente, 

tutelado pelo Estado, pode condicionar tais informações perante a sociedade? Nas situações em que 

essa memória fosse revisitada, tanto em ocasiões jornalísticas, produção de filmes/documentários, e 

ainda pesquisas históricas, o Estado, por meio de seu poder coercitivo, poderia impedir e determinar 

o esquecimento como direito individual e/ou coletivo? E mais: poderia punir quem utilizasse tais 

informações na produção do saber, por meio da imposição de uma indenização por danos morais e 

materiais, e ainda, a responsabilização por crime de desobediência? 

 Sob a perspectiva específica das ideias, saberes e escritas da (e na) História, alguns 

questionamentos levantados são: em que medida o Direito ao Esquecimento pode ser um limitador 

ao conhecimento histórico? Como fica a escrita da História diante do direito ao esquecimento? Até 

que ponto uma decisão judicial pode ou não determinar a existência e publicidade de um fato 

histórico? Como surge e se desenvolve o direito ao esquecimento no âmbito das ideias e da prática 

judiciária? Até que ponto o direito ao esquecimento é um problema para se pensar a epistemologia 

da História? Qual o alcance e significado do direito ao esquecimento na teoria da História? Como 

essa tese pode atingir o ofício do historiador e o direito à memória?  

 Essas são algumas das questões que estamos em processo de investigação científica, haja vista 

se tratar de um tema que ainda são escassos os estudos, tanto em âmbito nacional como internacional. 

Contudo, havendo a necessidade de concentrar essas questões em uma problemática central, essa 



 

343 

 

 

   

pesquisa propõe a seguinte indagação: como a tese do direito ao esquecimento influi na construção 

do saber histórico a partir de uma discussão estabelecida entre a autonomia do historiador, a afirmação 

da identidade individual face à memória coletiva e os limites judiciais da memória e do esquecimento? 

Eis o objeto de nossa pesquisa. 

 

2 VESTÍGIOS DO DIREITO AO ESQUECIMENTO NA HISTÓRIA DO TEMPO 

PRESENTE 

 

 Há controvérsias sobre o surgimento temporal do direito ao esquecimento, o qual demanda a 

necessidade de um estudo que o situe no campo historiográfico. Reverberando-se no cenário 

internacional, que vai do local ao mundial, essa tese se destaca no início do século XX nos Estados 

Unidos da América, quando da produção do filme ‘Quimono Vermelho’, em que uma prostituta 

envolvida em um cenário criminoso tem sua história retratada 15 anos depois nesse filme. No 

momento do lançamento cinematográfico, essa mulher, que havia mudado sua trajetória pessoal e 

abandonado a prostituição, assume a identidade de esposa e mãe de família, à qual, insatisfeita com 

a revelação de sua identidade anterior retratada pelo filme, entra com uma ação judicial buscando ser 

esquecida. O caso se torna emblemático.  

 Tem-se registros considerados importantes de discussão sobre esse instituto na Alemanha a 

partir dos anos de 1970, quando pessoas condenadas criminalmente ou civilmente que, de forma 

regular, cumpriam suas obrigações, buscaram ter o direito à abstenção da sociedade não reavivar a 

memória de fatos, a fim de que determinados dados pessoais não fossem divulgados e manipulados, 

principalmente de forma descontextualizada. Tal é a relevância do direito ao esquecimento, o qual a 

União Europeia começa a formar um entendimento normativo e jurisprudencial sobre o tema. 

 O esquecimento como direito tem ganhado ainda mais repercussão na última década, 

principalmente em razão do avanço tecnológico e da internet, meio este capaz de ‘eternizar’ uma 

memória social e eletrônica com alcance global, submetendo uma pessoa ou uma coletividade a uma 

‘pena perpétua’ de algo que ocorreu no passado ou expondo-a de alguma maneira constrangedora.  

 Com a digitalização de revistas, jornais e outros documentos, as informações passam a estar 

disponíveis pela internet de forma fácil e rápida, replicadas com grande facilidade, e armazenadas 

‘para todo o sempre’. É o caso do filme ‘Amor, Estranho Amor’, gravado na década de 1980 no 

Brasil, em que uma mulher, posteriormente apresentadora de programas infantis, aparece nua e em 

atitudes sexuais com um garoto de 12 anos. Existe uma batalha judicial de maneira perene, e, apesar 

do filme não estar sendo mais distribuído comercialmente, ainda é possível encontrá-lo na internet, 

bem como imagens que aparecem o recorte em que a mulher se encontra nua. 
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 Além dos Estados Unidos e Alemanha aqui citados, outros países têm engendrado o 

esquecimento sob o ponto de vista judicial, ora defendido como produto da democracia, ora como 

negação do que é histórico, debate este que remete às discussões de François Hartog (2014) sobre o 

‘presentismo’.  

 Considerando a abundância de documentos disponibilizados na internet que veiculam fatos 

desejosos de serem esquecidos por indivíduos ou grupos sociais, provedores virtuais têm recebido 

uma determinação judicial para suprimirem certos conteúdos das pesquisas. Uma das maiores 

empresas do mundo, a Google, têm recebido mandados judiciais para retirar do mundo virtual dados 

relacionados a certas pessoas, ligados a determinados acontecimentos. Essa tendência surge no Brasil 

com todo o vigor, haja vista a tradição jurídica que o Brasil ostenta, retratada pelos inúmeros cursos 

de Direito que avançam por todo território nacional, bem como pelo paradigma litigioso do brasileiro 

de levar à apreciação do judiciário praticamente todo e qualquer vestígio de descontentamento na 

ordem social.  

 Esse número tende a aumentar nas próximas décadas, pois a tese do direito ao esquecimento 

passa a ser disseminada pela sociedade brasileira, o que gera preocupação de grupos sociais. Muitos 

desses grupos são destinados à defesa de Direitos Fundamentais e Direitos Humanos, os quais temem 

que pessoas que cometeram crimes durante a ditadura militar no Brasil tenham esse direito 

reconhecido e prejudiquem o trabalho da Comissão Nacional da Verdade no que tange ao 

levantamento da memória. O mesmo se aplica a possíveis políticos que possuem em sua trajetória 

fatos delituosos e ligados à corrupção, que podem tentar se beneficiar com a aplicação da tese do 

direito ao esquecimento de certas situações, trazendo supressões de memórias e construções jurídicas 

aptas a induzirem possíveis retrocessos sociais e de direitos. Em planos internacionais, isso se reflete 

de maneira incisiva sobre os crimes praticados contra a humanidade, dentre outras formas de 

aplicação e desenvolvimento da tese. 

 

3 MARCOS TEÓRICOS PARA PENSAR O DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 

 O levantamento da tese do direito ao esquecimento na construção do saber histórico se 

justifica pelo problema que a tênue linha entre memória e esquecimento coloca para a escrita da 

História, não apenas como integrante de seu arsenal teórico, mas também como elemento de 

manifestação do poder estatal sob o viés judicial e de manifestação das forças envolvidas na 

construção da identidade individual e coletiva. 

 O estudo interdisciplinar que propomos, a partir do cotejo entre ser lembrado e ser esquecido, 

permite uma abordagem historiográfica, filosófica, jurídica e processual do fenômeno, a partir da 
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análise da dinâmica das relações estabelecidas entre os seres humanos no tempo no que tange ao 

esquecimento e que são retratadas em processos judiciais. 

 A memória e o esquecimento são temas fundamentais na construção do saber histórico, nas 

reflexões filosóficas e nas elaborações teóricas e metodológicas da História, guardando correlação 

com a ideia de Justiça e os pressupostos do pensamento jurídico. Esse assunto tem recebido atenção 

especial por parte de historiadores, filósofos e juristas, muitas vezes de forma solitária e sem 

necessariamente dialogar em termos interdisciplinares. Assim, apresenta-se como assunto fecundo e 

de elevado potencial para a elaboração de uma pesquisa consistente que poderá contribuir e avançar 

com as discussões já existentes. 

 Do ponto de vista histórico, uma das principais obras que discutem a relação entre memória e 

história é o livro de Jacques Le Goff, intitulado ‘Histoire et mémoire’. Nessa obra, Le Goff (2001) 

remete à ideia de que a memória, “como propriedade de conservar certas informações, remete-nos 

em primeiro lugar a um conjunto de interações psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar 

impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas”. Voltada ao campo social, 

ela é um dos meios de abordar problemas do tempo e da história, especialmente quando transcende o 

individual e passa a pertencer ao coletivo. E mais, quando atinge o patamar da memória eletrônica 

advinda dos avanços tecnológicos. 

 Demarne e Rouquerol (1959, p. 76 apud Le Goff, 2001, p. 468), ao diferenciarem memória 

humana de memória eletrônica apresentam que:  

 

a memória humana é particularmente instável e maleável (crítica hoje clássica na psicologia 

do testemunho judiciário, por exemplo), enquanto que a memória das máquinas se impõe 

pela sua grande estabilidade, algo semelhante ao tipo de memória que representa o livro, mas 

combinada, no entanto, com uma facilidade de evocação até então desconhecida. 

  

  Para Le Goff (2001), a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar de 

identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das 

sociedades de hoje. Mas a memória coletiva não é apenas uma conquista. Ela é também instrumento 

e objeto de poder.  

 Ciro Flamarion Cardoso (2006), em texto denominado ‘Tempo e História’, define a memória 

coletiva como um conjunto de elementos estruturados que aparecem como recordações, socialmente 

partilhadas, de que disponha uma comunidade sobre sua própria trajetória no tempo, construídas de 

modo a incluir não só aspectos selecionados, reinterpretados e até inventados dessa trajetória como, 

também, uma apreciação moral ou juízo sobre ela. Nos dois níveis, esses ingredientes se modificam 

no tempo, segundo mudem as solicitações que, em diferentes situações histórico-sociais, as instâncias 

organizadoras da consciência social façam ao passado. A apreciação moral ou de juízo sobre a 
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memória se liga cabalmente ao esquecimento, visto que este é decorrente da valoração da memória 

pelo indivíduo. 

 Peter Burke (2000) ao discorrer sobre as funções da memória social mostra a diversidade de 

possibilidades e de usos existentes. Coloca questões interessantes como a contraposição entre 

memória social e amnésia estrutural, a relação entre lugar e memória, ou a ideia de ‘comunidades de 

memória’. E introduz a problemática que envolve a destruição de documentos, da memória e, 

consequentemente, do conhecimento histórico. 

 A análise da temática da memória implica reconhecer que há, como contrapartida, o 

esquecimento, os silêncios e os não-ditos. O esquecimento pode ser uma opção de restringir ao 

essencial certos fatos ou informações a respeito deles. Mas também pode ser o resultado de uma ação 

deliberada de ocultamento. Diante dessa dupla possibilidade, pode ser útil a proposta de Burke (2000) 

de “examinar a organização social do esquecer, as regras da exclusão, supressão ou repressão e a 

questão de quem quer que quem esqueça o quê e por quê” (invertendo, agora, a fórmula usada 

anteriormente sobre o lembrar). Essa é a fórmula, para ele, da amnésia social, dos atos de 

esquecimento. 

 Essa discussão guarda correlação com as discussões que François Hartog tem realizado sobre 

os regimes de historicidade e a ideia de ‘presentismo’. Uma das questões formuladas por Hartog 

(2006) consiste em saber se estaria sendo formulado um novo regime de historicidade centrado sobre 

o presente. Isso porque ocorreu um crescimento rápido da categoria do presente e se impôs a evidência 

de um presente onipresente, denominado de ‘presentismo’, onde se vive entre a amnésia e a vontade 

de nada esquecer. Esse pensamento pode ser um dos principais viés de análise da tese do direito ao 

esquecimento.   

 Do ponto de vista filosófico e teórico da História, algumas considerações podem ser realizadas 

no que tange ao tema abordado nesse projeto de pesquisa. Na obra ‘A memória, a história, o 

esquecimento’, Paul Ricoeur (2007) apresenta a tese de que o esquecimento é integrante da condição 

histórica de humanos que somos. O esquecimento tem estreita relação com memórias dos traumas, 

de catástrofes, com ressentimentos e com o testemunho de diversas formas de tragédias humanas. Ao 

colocar em pauta que o ofício do historiador, quando orientado para imperativos éticos, se torna um 

trabalho de luto, sugere o filósofo que:  

 

A memória, segundo esta construção linear, era vista simplesmente como matriz da história, 

enquanto a historiografia desenvolvia o seu próprio percurso além da memória, desde o nível 

dos testemunhos escritos conservados nos arquivos, até ao nível das operações de explicação; 

depois, até à elaboração do documento histórico como obra literária. O esquecimento era, 

neste caso, tratado sobretudo como uma ameaça para a operação central da memória, a 

reminiscência, a anamnesis dos gregos, e, logo, como um limite da exigência do 

conhecimento histórico de providenciar uma narrativa que ligue os acontecimentos passados. 
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Do ponto de vista da escrita da história, a noção de passado histórico parece ser a última e 

irredutível referência de todo o trabalho da historiografia (RICOEUR, 2007, 506). 

 

  Assim, o trabalho do historiador que reconfigura o passado, coloca a questão da dívida 

histórica e moral existente entre as pessoas, ao formar uma política da memória. Na formação dessa, 

notáveis são os embates entre os advogados da memória e os adeptos do saber histórico.  

 Nesse momento, o esquecimento aparece como tema fundamental. A memória transita entre 

as razões do esquecimento e da justiça. Não basta tratar o testemunho histórico em sua fidedignidade 

– ou seja: averiguar se este é falso ou verdadeiro. É necessário também considerar a sua pertinência 

diante de questões políticas e morais. Ainda como sugere Ginzburg (2003), os herdeiros e as vítimas 

dos crimes contra a humanidade, cometidos ao longo da história moderna do Ocidente – como o 

imperialismo, a Shoah e o apartheid – partilham da convicção que “a memória, contraposta ao 

esquecimento, tenha o poder de cicatrizar as feridas da história”. 

 Do ponto de vista jurídico, o esquecimento se manifesta, dentre outras formas, pela tese do 

direito ao esquecimento. Para os juristas, conforme o que é exposto no Informativo nº 527 do Superior 

Tribunal de Justiça, de 9 de out/2013 (BRASIL, 2013), o direito ao esquecimento surge na discussão 

acerca da possibilidade de alguém  impedir a divulgação de informações que, apesar de verídicas, não 

sejam contemporâneas e  lhe causem transtornos das mais diversas ordens.  

 Sobre o tema, o Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal 

(BRASIL, 2014) preconiza que a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação 

inclui o direito ao esquecimento.  

 Na abordagem do assunto sob o aspecto  sociológico, o antigo conflito entre o público e o 

privado ganha uma nova roupagem na  modernidade: a inundação do espaço público com questões 

estritamente privadas decorre, a  um só tempo, da expropriação da intimidade (ou privacidade) por 

terceiros, mas também da  voluntária entrega desses bens à arena pública. Acrescente-se a essa 

reflexão o sentimento, difundido pela inédita ‘filosofia tecnológica’ do tempo atual fundamentada na 

permissividade, segundo a qual ser devassado ou espionado é, em alguma medida, tornar-se 

importante e popular, invertendo-se valores e tornando a vida privada um prazer ilegítimo e 

excêntrico, seguro sinal de atraso e de mediocridade.  

 Sob outro aspecto, referente à censura à liberdade de imprensa, o novo cenário jurídico apoia-

se no fato de que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF), ao proclamar a 

liberdade de informação e de manifestação do pensamento, assim o faz traçando as diretrizes 

principiológicas de acordo com as quais essa liberdade será exercida, reafirmando, como as 

construções jurídico-doutrinárias já o fizeram, que os direitos e garantias protegidos pela 

Constituição, em regra,  não são absolutos. Assim, não se pode hipertrofiar a liberdade de informação 
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à custa do  atrofiamento dos valores que apontam para a pessoa humana. A explícita contenção 

constitucional à liberdade de informação, fundada na inviolabilidade da vida privada, intimidade, 

honra, imagem e, de resto, nos valores da pessoa e da família – prevista no § 1º do  art. 220, no art. 

221 e no § 3º do art. 222 da CF –, parece sinalizar que, no conflito aparente  entre esses bens jurídicos 

de especialíssima grandeza, há, de regra, uma inclinação ou predileção constitucional para soluções 

protetivas da pessoa humana, embora o melhor equacionamento deva sempre observar as 

particularidades do caso concreto.  

 Essa constatação se mostra consentânea com o fato de que, a despeito de o direito à informação 

livre de censura ser inserta no seleto grupo dos direitos fundamentais (art. 5º, IX), a CF mostrou sua  

vocação antropocêntrica ao gravar, já no art. 1º, III, a dignidade da pessoa humana como –  mais que 

um direito – um fundamento da república, uma lente pela qual devem ser  interpretados os demais 

direitos.  

 A cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana garante que o ser humano seja 

tratado como sujeito cujo valor supera ao de todas as coisas criadas por ele próprio, como o mercado, 

a imprensa e, até mesmo, o Estado, edificando um núcleo intangível de proteção oponível erga omnes 

(contra todos), circunstância que legitima, em uma ponderação de valores constitucionalmente 

protegidos, tendo sempre em vista os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, que algum 

sacrifício possa ser suportado, caso a caso, pelos titulares de outros bens e direitos.  

 Ademais, a permissão ampla e irrestrita de que um fato e pessoas nele envolvidas sejam 

retratados indefinidamente no tempo – a pretexto da historicidade do evento – pode significar 

permissão de um segundo abuso à dignidade humana, simplesmente porque o primeiro já fora 

cometido no passado. Nesses casos, admitir-se o “direito ao esquecimento” pode significar um 

corretivo – tardio, todavia possível – das vicissitudes do passado, seja de inquéritos policiais ou 

processos judiciais pirotécnicos e injustos, seja da exploração populista da mídia (BRASIL, 2013).  

 Além disso, dizer que sempre o interesse público na divulgação de casos judiciais deverá 

prevalecer sobre a privacidade ou intimidade dos envolvidos, pode violar o próprio texto da 

Constituição, que prevê solução exatamente contrária, ou seja, de sacrifício da publicidade (art. 5º, 

LX). A solução que harmoniza esses dois interesses em conflito é a preservação da pessoa, com a 

restrição à publicidade do processo, tornando pública apenas a resposta estatal aos conflitos a ele 

submetidos, dando-se publicidade da sentença ou do julgamento, nos termos do Código de Processo 

Civil Brasileiro e art. 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil. Por fim, a assertiva 

de que uma notícia lícita não se transforma em ilícita com o simples passar do tempo não tem 

nenhuma base jurídica. O ordenamento é repleto de previsões em que a significação conferida pelo 

direito à passagem do tempo é exatamente o esquecimento e a estabilização do passado, mostrando-
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se ilícito reagitar o que a lei pretende sepultar. Isso vale até mesmo para notícias cujo conteúdo 

recebam um status de veracidade, pois, embora a falsa notícia seja um obstáculo à liberdade de 

informação, a veracidade da notícia não confere a ela inquestionável licitude, nem transforma a 

liberdade de imprensa em direito absoluto e ilimitado (BRASIL, 2013, online).  

 Nesse contexto, as vítimas de crimes e seus familiares possuem a faculdade de acionar o 

direito ao esquecimento, se assim desejarem, consistente em não se submeterem a desnecessárias 

lembranças de fatos passados que lhes causaram, por si, inesquecíveis feridas. Caso contrário, chegar-

se-ia à antipática e desumana solução de reconhecer esse direito ao ofensor – o que está relacionado 

com sua ressocialização – e retirá-lo dos ofendidos, permitindo que os canais de informação se 

enriqueçam mediante a indefinida exploração das desgraças privadas pelas quais passaram. Todavia, 

no caso de familiares de vítimas de crimes passados, que só querem esquecer a dor pela qual passaram 

em determinado momento da vida, há uma infeliz constatação: na medida em que o tempo passa e se 

vai adquirindo um “direito ao esquecimento”, na contramão, a dor vai diminuindo, de modo que, 

relembrar o fato trágico da vida, a depender do tempo transcorrido, embora possa gerar desconforto, 

não causa o mesmo abalo de antes. Tais premissas dos parágrafos acima expressam o entendimento 

exarado no Recurso Especial nº 1.335.153-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/5/2013 

(BRASIL, 2013).  

 

4 REPERCUSSÕES DO DIREITO AO ESQUECIMENTO NA PERSPECTIVA 

HISTORIOGRÁFICA  

 

 Considerando que o objetivo geral do trabalho é analisar como a tese do direito ao 

esquecimento influi na construção do saber histórico a partir de uma discussão a ser estabelecida entre 

a autonomia do historiador, a afirmação da identidade individual face à memória coletiva e os limites 

judiciais da memória e do esquecimento, trabalhamos com a tese de que o direito ao esquecimento 

liga-se a um movimento de desconstrução da memória, que se expressa além de termos jurídicos, em 

outros campos do conhecimento. Ele também pode ser identificado como uma forma de negação da 

memória, que transita entre a microfísica e a macrofísica do poder, utilizando-se da estrutura estatal 

para legitima-la. Pode ser visto como um movimento de desvalorização da história, pois o que 

interessa na cosmologia da contemporaneidade é a negação do histórico, em prol do presente confuso 

e do futuro cuja única certeza é a incerteza, numa era de extremos. 

 Ao investigar como a tese do direito ao esquecimento é construída e difundida paralelamente 

ao desenvolvimento dos meios de comunicação (produção televisiva/cinematográfica e internet) a 

partir do século XX até o tempo presente, especialmente da análise de processos judiciais, levanta-se 
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a tese de que o direito ao esquecimento deve ser relacionada a um conjunto de fatores, sendo produto 

da interação de todos esses. Dentre eles, destacam-se o desenvolvimento tecnológico, os pressupostos 

filosóficos que constituem o pensamento social e jurídico na contemporaneidade e os embates entre 

promoção e destituição da memória enquanto matriz da história. Diante desse fenômeno, encontramos 

o historiador e seu ofício, problematizadores das interações entre tempo e espaço. 

 Quando se busca analisar como o direito ao esquecimento se coloca como problema para a 

teoria da História, ao pensa-la em conjunto com elementos da teoria do Direito e da Filosofia, surge 

a hipótese de que a tese do direito ao esquecimento é um viés de análise e questionamento de 

categorias do conhecimento histórico, colocando-se como um possível limite a esse conhecimento. 

Tal limite provoca um debate sobre a autonomia do historiador na construção do conhecimento 

histórico, especialmente no que tange a possíveis limites teóricos, políticos, éticos e jurídicos 

apresentados na discussão sobre o direito ao esquecimento. Nesse caso, o alcance das decisões 

judiciais advindas da sistemática processual que tenham por objeto o esquecimento na construção do 

saber histórico sobre a memória, a história e o esquecimento deve ser aferido e questionado, 

considerando o embate entre os múltiplos direitos que defendem a vida privada e direitos que 

defendem a memória social. O fato histórico tem sua valoração a partir da consciência histórica, sendo 

o esquecimento um dos critérios para estabelecer essa valoração. 

 Para se ter uma ideia de como esse diálogo poderá ser conduzido, remetemos uma comparação 

de perspectiva entre Paul Ricoeur e o pensamento jurídico acima exposto sobre a tese do direito ao 

Esquecimento. Ressalta Paul Ricoeur (2007) que o historiador atenta para a carga de 

intencionalidades que possui e o quanto elas afetam sua própria relação com seu objeto de pesquisa 

não está deixando de construir conhecimento, mas sim tomando consciência da dimensão humana de 

seu ofício. Isso se estende ao jurista. Esse senso de humanidade, ou sensibilidade, presente no labor 

da escrita, encontra no plano textual um terreno fértil, pois se deve levar em conta que toda escrita, 

sendo antes de tudo, um artefato cultural, carrega implicações políticas e jurídicas.  

 Ao tratar do esquecimento sob um enfoque legal e jurídico, numa vertante um tanto que 

diferente da tese do direito ao esquecimento, qual seja, a anistia, mas que encontra similitudes com 

essa tese, Paul Ricoeur sinaliza que a anistia:  

 

(...) começa com o famoso decreto promulgado em Atenas em 403 a.C., segundo o qual é 

interdito recordar os crimes cometidos pelos dois partidos, crimes a que chamamos de “ 

infelicidade ”; daí o juramento pronunciado pelos cidadãos um a um: “não recordarei as 

infelicidades ” (mnesikakein – contra - memória ). Muitas democracias modernas fazem 

amplo uso deste género de esquecimento por imposição, por honrosas razões que visam a 

manutenção da paz social. Mas subsiste um problema filosófico: não será a prática da 

amnistia prejudicial à verdade à justiça? Por onde passa a linha de demarcação entre a 

amnistia e a amnésia? As respostas a estas questões não se encontram ao nível político, mas 

ao nível mais íntimo de cada cidadão, no seu foro interior. Graças ao trabalho de memória, 
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completado pelo de luto, cada um de nós tem o dever de não esquecer mas de dizer o passado, 

de um modo pacífico, sem cólera , por muito doloroso que seja. 

 

 Dialogando com o pensamento jurídico e filosófico aqui exposto, agora em um viés mais 

historiográfico, Jacques Le Goff (2001, p. 478) argumenta que nas sociedades desenvolvidas, os 

novos arquivos (arquivos orais e audiovisuais) não escaparam à vigilância dos governantes, mesmo 

se podem controlar esta memória, tão estreitamente como os novos utensílios de produção desta 

memória, nomeadamente a do rádio e a da televisão, aos quais acrescentamos no início do século 

XXI a internet. Cabe, com efeito, aos profissionais científicos da memória, antropólogos, 

historiadores, jornalistas, sociólogos, fazer luta pela democratização da memória social um dos 

imperativos prioritários da sua objetividade científica. “A memória, onde cresce a história, que por 

sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de 

forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens” (LE GOFF, 

p. 478). 

 Falar dos silêncios da historiografia tradicional não basta; é preciso ir mais longe: questionar 

a documentação histórica sobre as lacunas, interrogar-se sobre os esquecimentos, os hiatos, os 

espaços brancos da história. A memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das 

forças sociais pelo poder. Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes 

preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades 

históricas. Os esquecimentos e silêncios da história são reveladores desses mecanismos de 

manipulação da memória coletiva (LE GOFF, 2007). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conforme apresentado inicialmente, o levantamento da tese do direito ao esquecimento na 

construção do saber histórico se justifica pelo problema que a tênue linha entre memória e 

esquecimento coloca para a escrita da História, não apenas como integrante de seu arsenal teórico, 

mas também como elemento de manifestação do poder estatal sob o viés judicial e de manifestação 

das forças envolvidas na construção da identidade individual e coletiva.  

 Em que pese a temática do esquecimento, da memória, da história e da justiça já terem 

recebido atenção especial por parte de historiadores, filósofos e juristas, identifica-se a necessidade 

de aprofundar esse diálogo em termos interdisciplinares, o que permitirá em todos esses campos do 

saber, em especial a área de História, avançar no conhecimento e na crítica sobre os modos de 

entender e construir as bases do pensamento historiográfico.  

 Eis o dilema que a tese do direito ao esquecimento descortina na epistemologia da História. 
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A CRIAÇÃO QUE INVENTA O CRIADOR: O PERCURSO DOS 

ROMANCES DE CLARICE LISPECTOR 

 

Maicon da Silva Camargo233 
 

RESUMO: O objetivo desse estudo é compreender a tensão existente entre a força-motriz dos 

romances de Clarice Lispector e a recepção crítica de sua obra. Buscaremos identificar esses 

elementos que possibilitaram essa contradição, pensando em como a ficção foi capaz de criar 

realidades, e no sentido oposto, como a crítica foi capaz de criar vida e obra. E, assim, por tentarmos 

destituir os romances da significação que ganhou através da sua recepção crítica, podermos estar mais 

atentos à ouvir o burburinho da linguagem clariceana.  

 

  

 Paradoxos e contradições são lugares-comuns na obra, recepção e compreensão da obra de 

Clarice Lispector, bem como em aspectos biográficos da autora. Além disso, há certos tópicos 

utilizados pelo público geral e pela crítica que caracterizam simultaneamente tanto a obra quanto a 

autora, tais como: hermética, misteriosa, incompreensível, estranha, incomum, sem-sentido. Por fim, 

para completar o jogo de reflexos entre autor e obra, a ideia de que a autora produziu uma literatura 

autobiográfica acabou por predominar nos estudos e análises das obras de Clarice Lispector. 

 De fato, o sentimento mais certeiro de um qualquer leitor diante da obra de Clarice é a 

sensação de incompreensão e de fracasso (quer da autora, da obra ou mesmo do próprio leitor). A 

obra de Clarice, em pouco tempo, se tornou objeto da crítica e de estudos universitários, mas ao 

mesmo tempo, objeto do gosto popular, cujos fragmentos (retiradas de suas obras e outros apenas 

angariados com seu nome) infestam as redes sociais. 

 Sua obra é objeto de públicos eruditos e populares, entre o grotesco e o sublime, e embora tais 

categorias sejam extremamente simples para explicar fenômenos culturais, especialmente de nossos 

tempos, o que nós é valido é observar não as diferentes apropriações de sua obra, mas como, apesar 

de sua obra parecer um objeto descontrolado, sem sentido e facilmente absorvido por qualquer um e 

de qualquer modo, na verdade, por diferentes caminhos, ele parece alcançar o mesmo lugar: levar o 

leitor a sentir o nada. 

 Ora, isso nos levou a questionar se esse “fenômeno Clarice” era apenas fruto de uma autora 

com escrita desleixada que caiu ao gosto de um público amplo e variado – e, se fosse esse o caso, 

como e o que significaria o sucesso dessa literatura “desleixada” – ou se houve um projeto-literário, 

um pensamento clariceano que guiou e orientou tal produção literária. Neste caso, diante desta 

                                                           
233 Doutorando UFG. Orientador: prof. Dr. Marlon Jeison Salomon. Bolsista Capes. 
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possibilidade buscaríamos encontrar e estabelecer marcas ou pegadas para se (in)compreender sua 

obra. Não se trataria de estabelecer “jaulas flexíveis” (GINZBURG, 2006), limites e possibilidades 

para uma leitura autorizada de Clarice, mas, antes, entender além das intenções e se aproximar da 

energia, da força, do impulso, do sopro de vida dessa literatura. 

 Clarice nos deixou escritos em variados gêneros: romances, novela, contos, crônicas, 

entrevistas e cartas. No entanto, entendemos que todo texto, ficcional ou não, cria realidades à partir 

de dispositivos linguísticos próprios de sua tipologia discursiva. Desse modo, assim como Pécora 

destacou, ao analisar os textos ficcionais devemos levar em consideração os domínios 

retóricos/poéticos/literários de sua composição, superando os biográficos/psicológicos/sociológicos 

(PÉCORA, 2001), uma vez que cada gênero textual possui suas especificidades na invenção de 

realidades. Desse modo, para podermos melhor captar o que Clarice desenvolveu em suas obras 

adotamos um recorte. 

 Adotamos, então, como recorte, os romances de Clarice, uma vez que nos parece que podemos 

encontrar aí o pensamento mais elaborado, desenvolvido e acabado da autora. Ela mesma acabara por 

se dedicar mais minuciosamente a esses textos enquanto seus textos curtos (contos e cônicas) foram, 

em alguns casos, desenvolvidos mais rapidamente e até mesmo para satisfazer necessidades editorias 

e financeiras da escritora. O que não significa que haja uma ruptura no pensamento da escritora ou 

uma outra postura intelectual nos seus textos longos e curtos, apenas que nos longos, por causa dessa 

sistematização proposital, o pensamento da autora fica mais evidente e mais coerente. 

 Adotamos como método, não um corpo fechado de princípios através dos quais 

estabelecíamos balizas para nossa interpretação dos romances da autora. Mas, buscamos entender 

qual é a especificidade dos textos literários, em especial daquilo que podemos verdadeiramente 

identificar como “literatura”. E, nesse quadro, entender o significado dos romances no mundo 

moderno. Percorremos nas obras de autores como Michel Foucault, Erich Auebarch, Paul Bénichou, 

Roger Chartier, Marc Fumaroli, Judith Lyon-Caen, Wolfgang Iser, Jacques Racière, Tzvetan 

Todorov, Mikhail Bakhtin e João Adolfo Hansen. 

 Assim, entendemos como literatura os discursos ficcionais desenvolvidos à partir de meados 

do século XVIII que romperam com o regime retórico de composição dos textos, concedendo ao autor 

à liberdade de criação de obras e essas sendo caracterizadas por materializar o pensamento e a 

genialidade do autor e, portanto, este oferece no interior de sua obra uma interpretação do mundo. 

Desse modo, por entendermos assim literatura adotamos como método o que denominamos uma 

leitura séria da obra de Clarice Lispector. 

 Isso significa que tomamos o que a autora disse como sendo realmente àquilo que ela quis 

dizer e não como metáfora, representação ou símbolo de outra coisa – um não dito. Desse modo, 
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buscamos devolver ao texto uma voz (mesmo que essa voz seja balbucios ou um silêncio) ao invés 

de dotarmos o não textual, o que está fora do texto, como guia. Fazer uma leitura séria de uma obra 

literária significa mais que buscar prazer através do texto, mas diante de cada surpresa e choque que 

a alteridade com o texto nos provoca, não nos consolarmos com o simples pensamento de que ‘é 

apenas literatura’, mas de aceitarmos a contradição com seriedade e levarmos ela às últimas 

consequências. 

 Acreditamos que os textos literários, conforme nossa fracassada tentativa de definição, 

possuem, à sua maneira, uma reflexão séria da realidade. É um saber que busca compreender as 

coisas, tal como a filosofia, a história, a sociologia, mas diferentemente delas, por não alçar para si 

um estatuto científico, não possuir uma regularidade discursiva tão rígida, oferece maior liberdade ao 

pensamento, oferecendo um espaço para o desenvolvimento daquilo que uma sociedade rejeita ao 

pensamento. Assim, percorreremos cada uma das obras da autora tentando captar aquilo que 

acreditamos ser a temática da obra. 

 

O pensamento clariceano no interior dos seus romances. 

  

 Perto do coração selvagem (1943). Trata-se da narrativa sobre Joana. Curiosamente, não é 

uma narrativa de fatos ou acontecimentos da vida de Joana. Antes, é uma narrativa de episódios da 

vida de Joana, dispostos sem uma ordem causal ou de sucessão, que visava captar a essência de Joana. 

E se essência é aquilo que não se transforma, não há, portanto, relevância cronológica dos 

acontecimentos. O esforço do narrador é aproximar da essência de Joana, que é descrita de forma 

bestializada. O ser selvagem que é Joana age como um animal, em uma interação ininterrupta entre 

o corpo o meio. Joana, “pensa” como um animal, seguindo seus impulsos, instintos, através dos 

sentidos. 

 O que orienta as ações dela não é uma percepção de tempo histórico construído (a busca por 

uma orientação no tempo), ela vive sem passado, ignorando a experiência, e sem expectativa, negando 

a esperança/futuro. Dessa forma, Joana, um ser selvagem, pensava de modo selvagem e vivia em um 

tempo livre de sentido construído historicamente (livre de sentido humano). Há, portanto, nessa 

narrativa, o desenvolvimento de um ser, um modo de pensamento e um tempo próprio em que as 

formas mais naturais do ser humano são destacadas em detrimento dos modos de ser, pensar e se 

orientar no tempo construídos pelo homem. 

 O lustre (1946). Romance sobre Virgínia. Aqui a autora radicaliza o problema concernente à 

intriga. A narrativa sobre Virgínia é basicamente a narrativa dos movimentos de ir e vir de Virgínia, 

movimentos sem sentido ou finalidade. Virgínia é a personagem que não pensa, retratada como sonsa 
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e sem inteligência, mas igualmente narrada de forma séria e não como uma personagem menor ou 

para ser ridicularizada. Esse romance é a narrativa do próprio não-pensamento de Virgínia. Ela é pura 

abstração e devaneios e esta narrativa procura acompanhar muito mais do que a transição de Virgínia 

entre a vida na fazenda ao lado da família ou a vida na solidão da cidade, mas o próprio fluxo do seu 

pensamento. 

 Se Joana é um animal, Virgínia é a fluidez da luz, da água, do ar, da música, do pensamento. 

O modo de ser de Virgínia é seu próprio modo de pensar. Virgínia é e age (ou apenas fica parada) 

exatamente como se pensa. E para tal, ela vive no momento, no instante, seu ser vive na imediatez 

das coisas e do pensamento. Porém, Virgínia pensa sem palavras, pois pensa tal como Joana, um 

pensamento absorto em busca das coisas através das coisas e da sua interação com elas, um modo de 

pensar irracional, como em um sonho. Assim, o narrador aqui é quem utiliza da linguagem para 

apresentar ao leitor toda a riqueza dessa forma de pensar livre da linguagem e do pensamento 

(racional). É o ser, o pensamento e o tempo a matéria própria dessa narrativa. 

 A cidade sitiada (1949). Nesse romance há uma mudança de perspectiva de Clarice Lispector. 

Se nas obras precedentes parecia que as personagens se perdiam em uma vida interior profunda, aqui 

teremos Lucrécia que se perde, não na busca de si, mas na busca de sua existência exterior: sua cidade, 

S. Geraldo. Lucrécia é descrita como um objeto que pertencia à cidade e nessa narrativa, de fato, 

temos acesso à uma série de considerações acerca dos modos de ver. Lucrécia possuía um modo de 

ver atento, tão objetivo que anulava à si mesma e desse modo alcançava a silenciosa manifestação 

das coisas. 

 Lucrécia, possuía a força dos cavalos, era ela mesma um ser selvagem, que não pensa e 

exatamente por isso, capaz de alcançar esse grau de visão. Seu não pensamento era a forma em que 

trabalhava para alcançar a essência das coisas através da visão e não do pensamento racional. E era 

por meio dessas visões que a realidade se manifestava à Lucrécia. Nessas visões, destituídas de 

passado e futuro, aonde o pensamento era apenas o instante, a essências das coisas se revelavam – se 

alcança a eternidade no instante. Novamente, temos aqui a tríade clariceana – o ser, o tempo e o 

pensamento – como pano de fundo através do qual Clarice movimenta seus personagens. 

 A maçã no escuro (1961). Um romance de herói de nossa escritora. Bem verdade que não se 

trata de um herói tradicional, mesmo assim, é um herói, pois ao matar sua esposa e deixar de ser 

homem, Martim, inicia sua jornada transformando-se corajosamente em um super-homem, que não 

é uma divindade ou um semi-deus, mas em um homem que perde sua humanidade, retornando à sua 

identidade mais primária e natural. 

 Também, ao estilo das narrativas cosmogônicas como a de Gênesis, Martim ao se fazer um 

novo homem inicia seu processo de reconstrução do mundo. Para tal empreendimento ele abandona 
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seu pensamento racional e adota um estilo mais suave de pensar. Neste, em constante contato com o 

outro, em uma sensibilidade intuitiva e atenta, aprendendo com a natureza animal, vegetal e mineral, 

Martim redescobre a verdadeira natureza do tempo – que como ele é sempre a potencialidade de um 

processo se fazendo e não parte de um caminho já dado. Assim, ao abandonar seu lado humano e 

assumir seu lado mais animal, Martim se volta à sua identidade primária e redescobre um novo modo 

de pensar que lhe revela o mundo, o tempo e a própria natureza humana do ser. 

 A paixão segundo G.H. (1964). Talvez um dos romances mais radicais da autora, embora 

partilhe juntamente com as outras obras a mesma força motriz, por apresentar um enredo mais enxuto, 

e por outro lado, mais minucioso, fica mais evidente as preocupações da autora em relação ao ser, ao 

pensamento e ao tempo. 

 G.H. após sua experiência catastrófica com a barata e diante do seu esforço de tornar tal 

experiência compreensível e, assim, aceitar sua realidade, entra no processo da vida. Processo esse 

que destrói radicalmente as camadas humanas que a personagem vivia. Percebe que seu ser, sua 

identidade, sua forma de pensar (e a própria forma de se relacionar com o tempo que permitia tudo 

isso) forma civilizados, dotados de ordem e sentidos em prol de uma ideia de humanidade que, por 

não ser natural, era necessário alcançar e salvar. G.H. descobre que não era necessário se tornar 

humano. Não perdemos nossa essência. Qualquer acréscimo é uma humanização o que não significa 

que seja ruim, mas se não é essência, não há problema algum em perde-la. 

 Desse modo a personagem, aprende a viver e aceitar a vida enquanto movimento, sem rumo, 

ordem ou destino. Para isso, foi necessário da tragédia, que a levou ao processo de escrita, rompendo 

com seu fetiche por ordem, forma e compreensão. Fazendo-a aceitar o movimento caótico, desordeiro 

e incompreensível próprio das coisas. 

 Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres (1969). Nesse romance temos Lóri que é incitada 

por Ulisses à entrar por um processo de aprendizagem de viver, para que, ao se tornar uma iniciada, 

pudesse, por fim, se entrega plenamente à vida e a ele. Lóri é uma mulher, não apenas um ser-humano 

do gênero feminino, mas conforme fica mais evidente no percurso de toda a obra da autora, masculino 

e feminino são modalidades de pensamento. Ser mulher era pensar como Joana, Virgínia, Lucrécia, 

G.H. e também como Martim após seu crime. No entanto ela não se permitia esse modo de pensar e, 

ao invés de deixar seu pensamento fluir, ela não o deixava se desenvolver plenamente, ficando sempre 

na eminência de uma epifania. 

 O que é fundamental nesse processo é que Lóri havia feito da dor e do sofrimento uma forma 

de viver. Sua aprendizagem consistia em aceitar sua condição e permitir o movimento natural da vida: 

aceitar o pensamento irracional, a incoerência da vida, aceitar uma vida feita através dos instantes e 

sem a ilusão de manipular o tempo. Através de várias visões que levam a personagem ao estado de 
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graça, ela vai aos poucos redescobrindo o verdadeiro movimento da vida e a essência das coisas. O 

que a permite se entregar à vida e poder ficar, finalmente, com Ulisses. 

 Água viva (1971). Temos aqui uma narradora-personagem anônima. No entanto, a única ação 

que a personagem nos narra é o de sua própria narrativa. Não os acontecimentos de sua vida, seus 

pensamentos, lembranças, sensações, reflexões, mas apenas o próprio movimento dela enquanto 

escritora – a escrita é o impulso e o enredo desse romance. Escritora-armadora que busca captar o 

instante, seu tema, e nesse esforço ela busca escrever simultaneamente os seus pensamentos. O tempo 

se torna então a própria matéria e o fluxo dessa escrita. O espaço da narrativa, no fundo, é um não-

lugar que se localiza atrás do pensamento – esse é o laboratório de sua ação. 

 Temos aqui a pulverização dos elementos tradicionais de composição dos romances. Estão 

todos ali debilmente, mas a fraqueza desses é apenas para dar força ao ser-literário: a escrita. A 

personagem apenas escreve, a narradora narra esse único movimento, o enredo é essa própria escrita, 

o tempo é o da escrita, o espaço é aquele aonde a escrita está (atrás do pensamento, em sua origem, 

ou no livro como seu produto).  A escrita é, em AV, a força motriz, a energia, a potência, do romance. 

A hora da estrela (1977). Desconsideramos essa obra por ser publicada pelo através do gênero 

“novela” e nosso recorte são os romances. É curioso notar que em termos de estrutura os romances e 

as novelas são de difícil distinção não possuindo limites bem definidos. Inclusive, para alguns 

estudiosos localizam nas novelas a origem do gênero romance. AHE é um texto que partilha de todas 

as semelhanças dos romances da escritora, exceto pelo fato de possuir uma história (o desenrolar e 

organização de ações) como não aparece nos romances, pelo menos não de modo tão desenvolvido. 

 Acreditamos que, por isso, a autora publica esse livro como novela e não como romance. 

Percebemos que, no desenvolvimento de sua escrita romanesca, houve a tendência à minimizar os 

acontecimentos de uma narrativa, bem como, refletir sobre os significados dos acontecimentos na 

vida. De modo que o gênero romance tal como pensado e produzido por Clarice Lispector não cabia 

mais uma história de acontecimentos como AHE. 

 Um sopro de vida (1978). Desconsideramos esse romance, por ser uma obra póstuma e 

organizado por Olga Borelli à partir do manuscrito deixado por Clarice Lispector (IMS). 

 

O pensamento clariceano, segundo a crítica literária 

 

 Percorreremos então, pelas diferentes análises empreendidas em torno da obra de Clarice 

Lispector ao longo desses pouco mais de 70 anos de sua crítica literária para entendermos melhor 

como seu nome construiu sentidos para sua obra, assim como a obra (e as apropriações feitas em 

torno dela) construíram uma identidade para a autora. 
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 Para traçarmos esse caminho pareceu-nos pertinente e válido organizarmos a fortuna crítica 

da obra de Clarice Lispector em três gerações: 1ª) décadas de 40 e 50, correspondendo à estreia e 

publicação das primeiras obras; 2ª) décadas de 60 e 70, o período de retorno ao Brasil e à atividade 

literária; 3ª) década de 80 à atualidade, com as obras póstumas e apropriação de seus escritos. Essa 

organização foi realizada a partir da observação de dois critérios (os períodos de publicação e o 

processo de canonização da escritora) que (res)significam a obra da escritora e, por isso, é 

historicamente pertinente.  

 

1ª Geração (décadas de 1940 e 1950). 

  

 Olga de Sá (1979), com riqueza de detalhes e vasto material documental, apresenta-nos a 

fortuna crítica sobre Clarice Lispector nas décadas de 1940 e 1950. Trata-se, em sua maioria, de 

pequenas notas e matérias jornalísticas sobre a obra da autora. Álvaro Lins e Sérgio Milliet foram 

comentadores críticos que acompanharam a obra da autora e constantemente lançavam alguma nota, 

mas além desses, outros críticos importantes comentaram sua obra, tais como, Gilda de Mello e 

Souza, Antonio Cândido, Alceu Amoroso Lima, Sérgio Buarque de Holanda e Roberto Schwarz. 

 A obra da autora, em traços gerais, foi caracterizada ao longo desse período como: literatura 

feminina, realismo mágico, misterioso, estranho, verbalismo, sensualista, epifania, escrita 

descuidada, enredo limitado, personagens mal construídos, maior atenção dada à forma do que ao 

tema, falta de ligação entre os episódios, romance inacabado e incompleto, reflexão sobre a condição 

humana, metalinguagem, ficção poética. 

 Essa geração colocou algumas questões à obra de Clarice que ficou em aberto tanto para a 

crítica posterior quanto para as obras porvir. Problemas direcionados à fraca relação entre a obra e a 

realidade, mas especialmente, a fragilidade da estrutura e da construção dos personagens. Destacamos 

ainda que um tipo de análise que não foi desenvolvida nesse momento foi utilizar o caminho 

biográfico para explicar a obra e/ou estabelecer vínculos autobiográficos à obra de Clarice Lispector. 

 

2ª Geração (décadas de 1960 e 1970) 

 

 Percorremos aqui através do estudo de Olga Sá (1979) pelas críticas desenvolvidas por 

Eduardo Portella, João Gaspar Simões, Adonias Filho, José Américo Motta Pessanha, Fernando G. 

Reis, Reynaldo Bairão e outros. Nos concentramos também na crítica desse período que ainda são 

constantemente citadas: Afrânio Coutinho (1966), Affonso Romano Sant’Anna (1973), Benedito 
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Nunes (1966), Assis Brasil (1973), Hélio Pólvora (1971), Luís Costa Lima (1969; 1970), Antonio 

Cândido (2003). 

 No nosso estudo pelos autores supracitados desta segunda geração constatamos que as 

características observadas pela primeira geração permaneceram compondo o quadro conceitual-

descritivo da obra da autora. No entanto, agora foram melhor e mais sistematicamente trabalhadas e 

adquiriram novos significados. Havia realmente um material maior para a crítica se debruçar e essa 

análise mais profissional acabou por refletir a obra da autora em comparação com outros autores 

(alguns brasileiros, mas na maioria das vezes estrangeiros) e no interior de uma História da Literatura 

Brasileira. 

 Essa segunda geração, portanto, respondeu alguns problemas formais levantados pela primeira 

crítica, tais como a carência de estrutura, como o trabalho de Sant’Anna (1973) que se dedicou, 

inclusive, a uma leitura e análise estrutural da obra. Mesmo assim, tais estudos não foram suficientes 

para “salvar” a obra da ausência de realidade, ao contrário, essa segunda geração foi muito mais 

severa nesse quesito. Um exemplo é Lima (1970) que acreditavam que a autora tendia ao 

existencialismo, mas fracassava por não conseguir desenvolvê-lo, quer como ideia quer como crítica 

à realidade. Tal crítica, assim, concentrou-se nas questões de linguagem tal como o trabalho de Nunes 

(2003) que afirma que a literatura dela é de uma linguagem que se nega à falar, é uma literatura 

desenvolvida sobre o “drama da linguagem”. 

 Ainda, tal como a primeira geração, a segunda não buscou na vida da autora explicações para 

a obra, nem caracterizou sua obra como autobiográfica. Inclusive, a ausência de realidade que tanto 

reclamaram impedia qualquer associação desse tipo, faltava à obra realidade quer da ordem social 

quer pessoal. Assim, a obra foi associada ao pensamento, reflexão, não obstante, nem sempre 

consideraram que a autora foi bem sucedida nesse empreendimento. Em resumo, nas palavras de 

Lima: “a debilidade da obra romanesca de Clarice Lispector, que nem se afirma como ficção, nem 

como tentativa de ensaio aproximadamente filosófico” (Lima, 1970: 458). 

 

3ª Geração (décadas de 1980 à atualidade) 

 

 Massaud Moisés, em um dos principais manuais de história da literatura brasileira, sobre 

Clarice Lispector afirmou: “Mas escrever ficção, para ela, consistia em escrever um diário íntimo [...] 

as personagens femininas são, via de regra, a própria Clarice Lispector, apenas mudado o nome [...] 

não passam de alter ego da ficcionista, projeções, ou encarnações, do seu eu” (1989; 455). 

 A crítica atual tomou essa afirmação de que a obra da autora é autobiográfica como um petição 

de princípio, ou seja, se parte justamente daquilo que se deseja concluir. Esse equívoco impede 
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avançarmos nos estudos sobre sua literatura uma vez que essa obra apreciada justamente por seu 

aspecto inacabado, aberto, na verdade se encontra presa e limitada por esse viés autobiográfico.   

 É comum nas obras dos grandes estudiosos atuais da obra de Clarice, tais como Nádia Gotlib 

(1995), Claire Varin (2002) e Edgar C. Nolasco (2004), ocorrer uma transitividade sem maiores 

explicações entre narrador, personagem e autora, como se todos estivessem em um mesmo plano. 

Não se trata aqui de negarmos a existência de alguma relação entre vida e obra. O problema é dotar 

a ficção com o poder de revelar uma verdade única e inquestionável tal como os historiadores 

positivistas acreditaram que poderiam encontrar nos documentos oficiais. Se aceitamos que até 

mesmo documentos oficiais são construções textuais da realidade é minimamente estranho como a 

ficção, por outro lado, se transformou em um reflexo da realidade histórica, embora muitos estudos 

já foram desenvolvidos atirando pedra nesse espelho. 

 A explicação de Gotlib em seu livro, fruto de sua tese de doutorado, sobre o seu método de 

análise, exemplifica bem como a crítica atual trata a obra de Clarice. Afirma: “Neste livro entrelaçam-

se vida e obra de Clarice Lispector. Dados de informação de ordem biográfica e dados de leitura 

crítica de seus textos alternam-se e complementam-se [...] Num universo em que o documental e o 

fictício se misturam” (1995: 15). Na orelha do livro de Claire Varin, também fruto de doutorado, o 

autor sintetiza bem o processo de concepção do trabalho: “No livro, a vida, as paixões e o hermetismo 

de Clarice Lispector se mesclam com sua obra, formando um todo indissolúvel. Para Claire, é 

impossível entender a obra da escritora brasileira sem conhecer a vida, os dramas e as alegrias de 

Clarice” (VARIN, 2002: orelha da capa). 

 Podemos perceber, então, a facilidade como a terceira geração crítica da obra de Clarice 

Lispector interpretou sua literatura como autobiográfica. Ignorando ou fazendo vistas grossas aos 

problemas colocados à esse tipo de escrita, conforme os estudos basilares sobre autobiografia de 

Philippe Lejeúne (2008), a crítica não se preocupou sequer em evidenciar o pacto autobiográfico na 

obra de da autora. O que se torna um problema maior ainda, uma vez que em seu lugar encontramos, 

por exemplo, a personagem inominada de Agua viva, declarando: “Muita coisa não posso te contar. 

Não vou ser autobiográfica. Quero ser “bio”” (LISPECTOR, 1998:35). A crítica conhece bem essa 

passagem e refutam simplesmente pela fórmula: ‘ela quer, mas não consegue’. 

 Nessa complexa e frágil tessitura construída pela crítica fica em aberto problemas, tais como: 

Há, realmente, um pacto autobiográfico? Por que, então, Clarice arquivaria sua própria vida? Como 

ela arquivou? Que representação de si ela realizou? Seria uma nova forma de fazer autobiografia? 

Quais os limites, as coincidências e as relações entre a Clarice histórica e a ficcional? Por que sua 

ficção autobiográfica não trata dos problemas históricos de sua época que estão ligados diretamente 

aos fatos de sua vida? Trata-se de uma autoficção? Sua ficção é caracterizada por, de modo geral, ser 
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pobre em fatos e episódios: há uma autobiografia sem fatos? Quem tem o direito de dizer, dentro de 

uma obra de ficção, o que é e o que não é autobiográfico? Como estabelecer os limites entre 

construções imaginárias e construções da memória?  

 A obra de Clarice carece, então, de respostas para todas essas questões básicas que os estudos 

históricos nos ensina a colocar para um texto autobiográfico. 

 

A voz selvagem por trás dos romances de Clarice Lispector 

 

 Por meio desse breve percurso que construímos através da história da fortuna crítica de Clarice 

podemos observar como um sentido até então inexistente, o autobiográfico, se transformou em chave 

interpretativa. Nosso esforço aqui não é invalidar essa interpretação. Mas compreender esse salto 

dado pela crítica literária, pois acreditamos que ao inserir uma interpretação no interior de um 

conjunto de dados textuais, mas também históricos, abrimos novos horizontes para reler essa obra. 

Apresentaremos duas explicações para esse movimento que mostram como conceitos historicamente 

construídos operam para significar um texto no interior de um quadro conceitual que sequer aparece 

no texto, mas pelo qual eles são compreendidos. Trata-se das noções de autor e obra. 

 Quanto à noção de autor, compreendemos com Michel Foucault (1992) que o nome de autor, 

mesmo à semelhança de um nome próprio, ocupa em nossa sociedade uma função específica ligada 

à obra de modo que uma mobiliza a outra. Desse forma, o autor e o indivíduo empírico que dividem 

o mesmo nome não necessariamente correspondem ao mesmo ser. Assim, a autora Clarice Lispector, 

o ser psicologizante que construímos por meio do ser racional mobilizado pelo texto, não se trata do 

mesmo indivíduo Clarice Lispector. O texto ficcional constrói uma personalidade para aquele que lhe 

cria que acabamos identificando como a personalidade do autor. De modo que, por mais que o texto 

ficcional de Clarice fosse autobiográfico, não poderíamos tomá-lo como um diário íntimo. 

 Assim, a figura do autor passa a existir e a se confundir com o texto. É a criação (a obra) que 

acaba dando vida ao criador (o autor). Especialmente em Clarice Lispector, o que observamos na 

fortuna crítica da terceira geração, é justamente a transposição de uma identidade criada através dos 

seus escritos para uma identidade do indivíduo. Se comumente a crítica procura na vida do autor 

dados para interpretar a obra, em Clarice o que notamos é uma mobilização da obra para falar sobre 

o autor. 

 Para Carlos Mendes de Sousa (2012), Clarice Lispector possuía uma aguda percepção criadora 

e tinha consciência dessas questões que envolviam a atividade literária. Neste caso, passou a trabalhar 

cuidadosamente em seus escritos, especialmente nos seus romances, na tentativa de controlar a 

imagem que se construía em torno de seu nome. Desse modo, para o autor, não temos acesso ao 
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sujeito Clarice através de sua obra, mas: “Um retrato de escritora por si forjado estará sempre 

interferindo na forma como nos aproximamos da sua obra” (SOUSA, 2012: 597). 

 Clarice, em um jogo entre ocultar e revelar, escondeu seu verdadeiro eu e nos fornece um 

“testemunho ficcionalizado da experiência “autobiográfica”” (SOUSA, 2004: 187). Assim, a imagem 

que Clarice constrói acerca de si, o sujeito ficcional, se transforma no próprio sujeito histórico através 

de um empreendimento realizada por ela mesma. 

 Por outro lado, não podemos nos esquecer que o fato de uma obra revelar seu autor, ou melhor, 

construir uma imagem para o autor que tomamos como sendo o sujeito empírico, significa isso que 

ela seja autobiográfica. Todo texto, literário ou não, em maior ou menor escala, faz isso. Nesse ponto 

evocamos o segundo conceito, o de obra, para compreendermos como a crítica chegou nessa leitura 

autobiográfica de Clarice. 

 Conforme a lição de Foucault (1992), perguntemos: o que é uma obra? Os romances 

publicados por Clarice pertencem a sua obra? Certamente que sim! Mas, e a ficção não publicada? E 

seus textos jornalísticos publicados apenas em periódicos? E os rascunhos? Escritos avulsos? Como 

definir o que pertence ou não à obra de um autor? 

 O atual e constante interesse por Clarice Lispector fez com que qualquer escrito sobre seu 

nome ganhasse interesse de ser publicado. Até mesmo o que ela sequer disse/escreveu acaba 

circulando com sua assinatura no meio virtual. O conjunto da obra de Clarice se modificou 

consideravelmente a partir de sua morte. Se em vida ela publicou sete romances, uma novela, seis 

coletâneas de contos, três livros infantis, e um de crônicas, após sua morte acrescentou-se ao conjunto 

da obra mais um romance, uma coletânea de contos, duas coletâneas de crônicas, uma coletânea de 

entrevistas, duas coletâneas de cartas, um volume de escritos, e inúmeras outras obras com fragmentos 

soltos de diversos escritos organizados segundo temáticas ou públicos específicos. 

 Será que essa mudança no corpus literário da escritora não alterou o sentido que os livros 

publicados por ela mesma em vida possuíam? Claro que sim! O autor acaba sendo lido no interior 

não de uma publicação, mas de uma obra, passando a ser o conjunto da obra que lança luz sobre o 

autor (construído no interior dessa obra) que por sua vez revela a obra específica. Desse modo, os 

outros escritos de Clarice, que acabaram evidenciando mais seu “eu”, um “eu” que a ficção se 

esforçava para apagar, acabou dando novos sentidos à obra em um movimento retrospectivo. A noção 

de autor que temos, conforme assinalado por Foucault (1992), implica na construção de uma 

identidade coerente, uma unidade estável ao longo do conjunto da obra. Desse modo a Clarice 

construída por meio de todos seus escritos (que se tornou mais “visível” especialmente através das 

crônicas e cartas) acabou sendo a mesma Clarice que existia nos seus romances. 
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 Evidência disso, é a afirmação de Massuad Moisés no seu manual de história da literatura 

brasileira: 

 

 Na descoberta do mundo [livro de crônicas da autora publicado em 1984], se encontra um/o 

guia para a interpretação de sua obra ficcional e, mesmo, de sua misteriosa personalidade. 

[...] nelas vazou o que sobrava dos contos e romances ou neles não cabia [...] no geral abria-

se em confidências inestimáveis como auxiliar na análise e julgamento de sua obra (1989: 

453). 

 

 O novo formato e dimensão da “obra” de Clarice acabou revelando uma Clarice que passou a 

ser buscada, e encontrada, na sua ficção. O que não significa que essa ficção seja autobiográfica, mas, 

assim como qualquer texto, oferece a possibilidade de encontrar um autor no interior desse texto. O 

problema se torna maior à medida que a escrita de Clarice é marcada por um estilo intimista em que 

as personagens se perdem nos seus devaneios e odisseias interiores, bem como pelo uso do discurso 

indireto-livre que faz com que as vozes das personagens e do narrador se confundam. Neste caso há, 

por um mecanismo estético, à confluência entre vozes de personagens e narrador e isso, devido ao 

fetichismo que nossa cultura desenvolveu pela vida do autor, foi estendido também para a pessoa 

Clarice Lispector.  

 No caso de Clarice Lispector mais do que a comum explicação da obra através dos 

acontecimentos encontrados em sua vida, o que temos, conforme constatado pela primeira geração é 

uma obra e um uma autora “misteriosa”. Conforme destacado por Moser (2011: 15), Clarice Lispector 

mesmo sendo uma artista bastante conhecida e reconhecida em vida, apesar de muitos amigos e 

familiares de sua convivência estarem ainda vivos é curioso o quanto sua vida continua sendo pouco 

conhecida, e as dificuldades em se obter informações e documentação para se construir sua história 

de vida, apesar dos esforços de seus biógrafos como Gotlib e o próprio Moser. 

 Através da explanação inicialmente desenvolvida acreditamos que a vida, o sopro de vida, o 

impulso, a energia, a força motriz dos romances clariceanos não se localizam na pessoa da autora. 

Nesse sentido, não seriam os aspectos autobiográficos que mobilizariam sua escrita e seus romances. 

 Por outro lado nos parece que há realmente uma certa coerência e unanimidade no interior do 

conjunto dos romances da autora, uma espécie de filosofia, um pensamento que ela desenvolve e que 

se torna a verdadeira força por trás de seus romances. Essa força que deriva sua escrita acabou sendo 

materializada e confundida na pessoa Clarice Lispector. De modo que a própria autora ganhou traços 

de personalidade que na verdade são características de sua escrita. Esse ser que sua obra cria e que 

cria também sua obra é a própria energia existente em tudo que é vivo. 

 Não se trata de um espírito, uma força transcendental ou uma força anímica. Mas de energia 

enquanto o movimento mais fundamental e primordial de tudo que vive: essa energia impessoal, 



 

365 

 

 

   

selvagem, incoerente, desconexa, não-pensante. É dessa força que a obra da autora parece se tratar. 

Destituir do homem o excesso de peso que essa humanidade forjada historicamente lhe rende e 

permitir, ou pelo menos dar coragem, para nos entregarmos à um mundo mais natural, selvagem, não-

humano. Que, diferentemente do que o projeto da modernidade iluminista previa, devolver ao homem 

sua natureza animal não levaria à barbárie – ironicamente às maiores barbáries de nossa história 

existiram através e em defesa desse ideal de homem –, mas permitiria que vivêssemos uma vida mais 

selvagem, seguindo nossos impulsos e instintos. Estes, mostraram-se, assim, menos bárbaros que a 

violência causada no nosso processo civilizatório.  

 Clarice é basicamente uma escritora sem arquivo, ou melhor, sem ter desenvolvido o 

arquivamento de si (ARTIÈRES, 1998). Embora haja um arquivo referente à sua atividade de 

escritora, deixou-nos poucas informações sobre sua vida privada. Parece-nos que o que queria deixar 

sobre si era apenas sua obra. Um certo esforço de apagamento do eu. Por outro lado, o nosso 

fetichismo pela vida do autor conseguiu até mesmo dar um nome e uma vida para esse obra, tanto a 

obra que Clarice construiu quanto a que foi construída em torno de seu nome. 

 Quem é Clarice Lispector? Quem pode nos dizer isso: o arquivo? os biógrafos? sua obra? que 

obra? Pelo visto, o maior sucesso da literatura de Clarice Lispector continua em mostrar que há “um 

sentido secreto nas coisas da vida” (LISPECTOR, 1998: 18) e que “Toda compreensão súbita é 

finalmente a revelação de uma aguda incompreensão” (LISPECTOR, 2009: 14). 
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O MERCANTILISMO PORTUGUÊS ENQUANTO RAZÃO DE 

ESTADO 

 

Marcelo Augusto Parrillo Rizzo234 

 

RESUMO: O mercantilismo é descrito por boa parte da bibliografia historiográfica como uma 

doutrina preocupada no acúmulo e preocupação com uma balança comercial positiva. Nesse artigo, 

procuramos demonstrar como o mercantilismo funcionou como um corpo de táticas e técnicas que 

serviram à construção do Estado. A principal característica dos escritos mercantilistas demonstram 

como uma nova visão do Estado foi surgindo a partir da entronização da economia enquanto a ciência 

primeira nessa construção. 

 

 Portugal possui uma particularidade interessante no que diz respeito à construção do seu 

Estado moderno: é a única nação que tem um fenomeno físico como seu divisor de águas, o terremoto 

de Lisboa de 1755. Pelo menos, é assim que boa parte da literatura assim o considera e, se este ponto 

de demarcação é um tanto quanto “forçado”, a reconstrução de Lisboa levada a cabo por Pombal é, 

pelo menos, um marco físico da renovação da sociedade portuguesa na segunda metade do século 

XVIII. Com um plano urbano moderno, através de um quadro geométrico que expurgava as igrejas 

do centro lisboeta, a cidade adquiria um ar de modernidade (BETHENCOURT,2009, p. 43). 

 Podemos identificar nas atitudes do grande reconstrutor de Portugal pós-terremoto, Sebastião 

José de Carvalho e Melo, o marquês de Pombal, como o grande ponto de inflexão do Estado português 

e a nova atitude na relação entre o Estado e sociedade. É dessa maneira que Cloclet da Silva, Fernando 

Novais, Kenneth Maxwell e outros autores retratam esse período. Eles enxergam como um momento 

em que se inicia um “ambicioso programa de secularização, humanidade, cosmopolitismo e 

liberdade”(SILVA, 2006) em uma nação considerada atrasada e dominada pelo pensamento 

eclesiástico. 

 Apesar de reconhecermos a artificialidade desse marco e o nascimento do pensamento 

mercantilista pré-datar esse período, como mostram autores como Hanson e Almodovar (HANSON, 

1981; ALMODOVAR, 2001), acreditamos que o período pré-pombalino e pombalino podem ser 

tratados dentro de um mesmo momento no que concerne à história das ideias. Como veremos, já no 

século XVII se encontram as ideias que irão determinar a gestão do Marquês, mas é no período do 
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governo deste que observaremos não só como essas ideias se refletem em práticas governamentais 

que se modificam, mas a transformação que o discurso econômico gera na própria noção de soberania. 

 Dom Luís da Cunha é exemplo dessa nova atitude em relação à economia e o Estado que 

antecede a gestão pombalina. O diplomata português se destacou no final do século XVII e início do 

século XVIII, já que, ao contrário dos vários escritos portugueses que buscavam aconselhar o 

príncipe, o autor “não se concentra majoritariamente em recomendações de caráter geral ou exemplos 

retirados da mitologia, da Bíblia ou da história de outras terras”(SALVINO, 2016, p. 66).   

 Seus escritos se enquadraram exatamente naquilo que Foucault identificou como os trabalhos 

na “arte de governar” que emergiram na segunda metade do século XVI ao século XVIII 

(FOUCAULT, 1991, p.87). A singularidade dessa literatura era contrapor-se ao mais famoso trabalho 

político do período: O Príncipe de Maquiavel. A contraposição vem do fato que no trabalho do 

pensador florentino, o príncipe é exterior ao seu “Estado”. Adquire seu poder através de conquista, 

hereditariedade ou outros meios, mas não se confunde com seu “Estado”. Assim, o principal ponto é 

a manutenção do seu poder, que se encontra nessa relação frágil frente às diversas ameaças. Sennelart 

clarifica ainda mais esta questão em As Artes de Governar, ao explicitar que o Stato  de Maquiavel 

não se confunde com o que entendemos por Estado, mas uma palavra corrente no século XV para 

designar o poder ou de um grupo sobre o comando da cidade. Assim, “Stato remete portanto ao 

interesse próprio do princípe, diferente do da cidade, quando não lhe é contrário” (SENNELART, 

2006, p. 226) 

 Em um momento onde os países ibéricos iam perdendo a dianteira frente aos avanços de 

países como a Inglaterra que iam consolidando a industrialização no século XVIII, D. Luís da Cunha 

mostra a preocupação com o “atraso” português, buscando novos meios de impulsionar seu país. 

Dentro desse contexto, seus escritos refletem uma transformação na noção de governar pois 

localizaram o poder do príncipe dentro da própria sociedade modificando a ideia de Stato. Governar 

passou a se enquadrar em uma multiplicidades de formas que não possuem diferenças do governar 

do pai de família, do professor ou de outros. Ronge resume bem como a literatura anti-Maquiavel, a 

qual podemos enquadrar o autor português reflete essa situação: “Os autores da literatura anti-

Maquiavel duvidam desta "singularidade transcendental" do príncipe, na medida em que não 

reconhecem nenhuma diferença categórica entre a atividade do príncipe e as atividades do pai da 

família, o professor ou o superior” (RONGE, 2015, p.57, tradução nossa).  

 Governar o Estado se tornou a introdução das formas do governar bem dentro da lógica estatal. 

Essa modificação permite a introdução da economia enquanto razão governamental, já que o termo 

nada mais significava que a boa administração. Assim se deu a “introducão da economia no seio do 
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exercício político, é isso, a meu ver, que será a meta essencial do governo. Assim o é no século XVI, 

é verdade. mas será também ainda no século XVIII.” (FOUCAULT, 2008, p. 126) Dessa forma, 

devemos enxergar o mercantilismo da segunda metade do século XVII em Portugal, presente nas 

ideias de D. Luís da Cunha e outros coevos, não tanto como “como uma doutrina econômica quanto 

uma nova maneira de colocar os problemas do governo”. (FOUCAULT, 2008, p. 126) 

 Foucault apresenta o escrito de Francis Bacon “Of seditions and troubles” como 

representativo dessa nova maneira de colocar os problemas do governo. Pois, este trabalho levantou 

uma séries de problemas que surgem dentro desta nova noção de governança. A ameaça das sedições 

passa a ser localizada no povo ao invés da nobreza como se apresentava para Maquiavel. O que 

importa para o pensador inglês é eliminar as causas materiais que possibilitam a revolução. Como 

explica Paolo Adorno, o Estado irá garantir sua preservação através do cálculo econômico e para isso, 

o Estado terá que calcular suas forças para manter o nível satisfatório dentro da população 

(ADORNO, 2014, p. 98). 

 O cálculo das forças tem em vista que “a populacão fornece bracos para a agricultura, isto é, 

garante a abundancia dascolheitas, já que haverá muitos cultivadores, muitas terras cultivadas, 

abundancia de colheitas, logo preço baixo dos cereais e dos produtos agrícolas. Ela também fornece 

bracos para as manufaturas, isto é, permite por conseguinte dispensar, tanto quanto possível, as 

importações e tudo o que seria necessário pagar em boa moeda, em ouro ou em prata, aos paises 

estrangeiros” (FOUCAULT, 2008, p. 90). É por isso que em Portugal, além da capacidade de sua 

população, os pensadores preocupados com a capacidade produtiva irão focar naquilo que consideram 

os “atrasos” que bloqueiam o avanço do país. O primeiro desses atrasos é a preeminência da Igreja 

no país, que interfere na capacidade da população em se dedicar à produção agrícola, como veremos 

nas “sangrias” denunciadas por Dom Luís da Cunha. O segundo é o papel que as próprias classes 

ocupam nesse quadro econômico. 

 Essa concepção fica clara no Portugal do período em Ribeiro Sanches, quando em 1760, já no 

período pombalino, esclarece que a “distinção de Nobreza, e da Fidalguia, provém somente do Poder 

do Soberano, e não da ascendência, nem da geração”(SANCHES, 1760, p. 7), mostrando as 

transformações que sofreram a própria ideia da nobreza como sustentação do poder. Dizendo melhor, 

a ideia de que o poder não se encara a partir de articulações encerradas dentro de um grupo social.  A 

partir daí, o autor das cartas mostra a necessidade de se ensinar “Todos os conhecimentos que 

necessita o Estado Político e Civil para governar-se e conservar-se, e viverem os súditos naquela 

felicidade a que pode conduzir a inteligência humana.”(SANCHES, 1995, p. 99) 
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 Pode-se perceber  com isso o novo papel que a nobreza foi adquirindo dentro da sustentação 

do Estado português. Ribeiro Sanches, demonstrava a necessidade de incorporar a nobreza de forma 

que se tornasse útil ao Estado e  para isso "a educação que se deve dar à nobreza nos novos 

conhecimentos científicos em voga, tornando-a "útil" ao Estado e à sociedade em geral (SANCHES 

apud POMBO, 2013).  

 Essa visão da nobreza, cristalizada no período pombalino, se articula com ideias gestadas no 

século anterior a partir da repulsa ao luxo que os mercantilistas nutriam. Um trecho de Dom Luis da 

Cunha mostra vinha se construindo essa visão dentro de uma preocupação do governar que 

desemboca no período pombalino: 

Alguém poderá dizer que o luxo faz o lustre e a magnificência da côrte, e que por essa razão 

el-rei de França está tão longe de proibir, que o provoca, para o que concorrem duas coisas: 

a 1º, que tanto mais a nobreza se empobrece, tanto mais fica dependendo das suas graças para 

o servirem; e a 2º porque a França tem em si mesma tudo o que concorre para o fausto; e 

assim, tudo o que nêle se dispende, nela circula sem sair fora do reino; mas êste é um mal 

epidêmico, que se comunica a tôdas as côrtes, que mal a propósito a quiseram imitar e 

mandando a Paris grossas somas, porque de lá emanam as modas. (CUNHA, 1820. P. 97-98) 

 A nobreza enquadrava-se dentro de um novo campo de preocupações que incorporava a 

população não tanto como fomentadora de sedições, como vimos em Bacon, mas dentro de um quadro 

discursivo em que suas relações econômicas não são mais vistas apenas dentro de uma configuração 

de manutenção do poder, mas são interpretadas dentro de um novo referencial: a política econômica. 

Isso não significou que as mercês e os privilégios deixaram de ser concedidos ou que a nobreza não 

continuou a ser a sustentação do regime, mas sim, que suas atividades tiveram que ser dispostas em 

um novo quadro referencial.  Assim, Hespanha conclui que as “as reformas jurídicas pombalinas 

promoveram "um redesenho das taxionomias sociais", uma vez que facilitaram a nobilitação de novos 

grupos, como comerciantes, industriais e cristãos-novos, mas conservou "fundamentalmente, como 

matriz geral de classificação, o antigo esquema trinitário". (HESPANHA apud POMBO, 2013, p. 92) 

 É a partir desse “redesenho das taxinomias sociais” e as ferramentas de controle da população 

que Maxwell irá escrever sobre o paradoxo que a administração pombalina representou já que 

"Pombal quis civilizar a nação e ao mesmo tempo escravizá-la” (MAXWEL, 1996, p. 2). Nos parece 

claro que não há nenhuma contradição entre o uso da ilustração em Portugal e o reforço do estado 

absolutista. Pelo contrário, essa contradição só é possível sem uma avaliação correta do que é o 

mercantilismo e como ele surge como um elemento crucial de fortalecimento do Estado.  Dessa 

forma, o próprio Marquês de Pombal responde sobre a suposta contradição nos revelando seus 

intentos: "as ciências entram no plano do sistema político: é sem contradição, porque a Inglaterra e a 
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França têm feito progressos nas artes liberais, que tem adquirido a superioridade sobre as demais 

nações". (SILVA,2006,p.41) 

 Para compreendermos o papel do mercantilismo na construção do Estado português, 

precisamos desvelar alguns de seus pressupostos. Como nota Magnusson, a imagem criada por Adam 

Smith sobre o mercantilismo continua a habitar o imaginário popular sendo identificado como uma 

doutrina onde a riqueza se constitui pelo acúmulo de metais preciosos e, com isso,  o objetivo final é 

a balança comercial favorável (MAGNUSSON, 2015, p.x).  Esta visão ascendeu a dogma em meados 

do século XIX com a simplificação da doutrina smithiana. O complexo sistema criado pelo 

economista escocês foi ao longo do tempo se transformando em uma defesa dogmática do livre 

comércio que elegeu como seu inimigo um sistema protecionista que tinha como principal falha um 

concepção errônea de riqueza.  

 Assim, nada mais prejudicial para o conceito de mercantilismo do que a ascensão do 

liberalismo manchesteriano no século XIX liderado por Richard Cobden e sua luta contra as Corn 

Laws235, já que ao substituir o trabalho de Smith e Ricardo como bases do valor pela lei de oferta e 

procura, os trabalhos liberais desse período transferiram “erros” aos mercantilistas que nem mesmo 

Smith, que já pintou um quadro bastante distorcido daqueles autores, poderia imaginar. Diversos 

pensamentos de Cobden como aquele expresso na frase "Fazer leis para a regulação do comércio é 

tão sábio quanto seria legislar sobre a água encontrar um nível ou matéria exercitando sua força 

centrípeta" não seriam concebíveis para os mercantilistas porque a economia não era pensada como 

uma força autônoma como as leis que regulam a física. Esse é o alerta que faz Foucault em seu estudo 

sobre o mercantilismo no seu livro As palavras e as coisas: 

Inútil colocar-lhe questões vindas de uma economia de tipo diferente, organizada, por 

exemplo, em torno da produção ou do trabalho; inútil igualmente analisarseus diversos 

conceitos (mesmo e sobretudo se seus nomes em seguida seperpetuaram, com alguma 

analogia de sentido), sem levar em conta o sistema em que assumem sua positividade. Isso 

equivaleria a analisar o gênero segundo Lineu fora do domínio da história natural, ou a teoria 

dos tempos de Bauzée sem levar em conta o fato de que a gramática geral era sua condição 

histórica de possibilidade.(FOUCAULT, 2000, p. 183) 

 Assim, é preciso compreender o metalismo mercantilista dentro da transformação nos 

mecanismos de poder que vimos acima. Como Wennerlind aponta, a Espanha já havia mostrado ao 

mundo que uma quantidade de dinheiro em excesso não gerava a opulência de um território. Por isso, 

os mercantilistas não advogavam a absorção infinita de metal, mas a sua quantidade ótima de acordo 

com a capacidade da nação(STERN; WENNERLIND, 2013, p. 75). Essa quantidade ótima se 

                                                           
235 Foram tarifas à importação para apoiar os preços do grão britânico doméstico contra a competição de importações 

estrangeiras mais baratas, que estiveram vigentes entre 1815 e 1846. 
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relacionava com a nova relação entre o poder soberano e a sociedade que a política econômica 

inagurou. Como mostra Finkelstein em seu estudo sobre o pensamento econômico do século XVII: 

“O corpo representava a nação como um todo, mas a cabeça representava o estado e, pelo menos no 

início do século, a cabeça foi considerada o único membro independente desse corpo: toda produção  

fluía dos membros para ela antes de ser redistribuída para esses membros como a cabeça decidia ser 

melhor” (FINKELSTEIN, 2000. p.252). 

 Essa relação é bastante clara nos escritos portugueses do século XVII. Voltemos à Dom Luís 

da Cunha, que em seu testamento político indicou o Marquês de Pombal como o nome mais indicado 

para governar Portugal. Para Cunha, “não era ele quem tirava as conclusões, mas uma força imanente 

e superior, a lógica da razão que conduzia à evidência. Sutilmente, o sujeito das suas afirmações 

deixava de ser ele, mas uma terceira entidade, abstracta, chamada “evidência da razão de 

Estado”(SILVA, 2003, p. 65).  

 Essa razão de Estado deveria se concentrar nos mecanismos que pudessem aumentar a riqueza 

do Estado e evitar a sua decadência. Sempre pensada na ideia de como os “membros” poderiam 

contribuir para a “cabeça” e a posterior redistribuição. Por isso, é interessante notar em seus escritos 

que, além dos conhecidos tropos típicos mercantilistas como a denúncia dos acordos com a Inglaterra 

e a necessidade da melhoria da balança de comércio, o autor se refiria à importância do comércio 

interno e a necessidade do aumentos dos controles que permitam esse comércio florescer: 

Como seja de grande conseqüência que se aumente o comércio interior do reino, são os 

intendentes das províncias de França obrigados a mandar à corte um exato extrato do estado 

da agricultura, matos, águas, pontes, comércio, calçadas, caminhos, estradas, bosques e 

manufaturas dos lugares da sua jurisdição; e este foi o freio que el-rei cristianíssimo quis pôr 

aos governadores das mesmas províncias, que não usavam bem do poder que nelas tinham. 

El-rei da Prússia imitou o exemplo e el-rei católico fez o mesmo em ter intendentes, mas não 

sei se eles o servem com igual zelo, de maneira que todas as memórias se remetem aos 

ministros que têm cuidado de darem as ordens necessárias para se reparar o que se achar 

defeituoso.(CUNHA, 1820, p. 40) 

 Nesse sentido, o mercantilismo, antes de funcionar como uma visão errônea de riqueza, foi 

uma política fiscal a partir de uma racionalização moderna de soberania. “Seu objetivo é acelerar as 

rendas fiscais estimulando a economia e o comércio”.(ROSANVALLON, 2000, p.141).  A moeda 

não era vista como um fim em si mesmo, decorrente de um fetiche metalista, mas o sangue que 

permitia o Estado viver. O dinheiro não é o fim da política mercantilista, mas sim, a sua capacidade 

de irrigar o Estado. Não é a ideia do comércio externo como soma-zero que leva à necessidade de se 

reter a moeda através de uma balança comercial favorável, mas sim, o fato de que a moeda era 

essencial para o comércio do reino. Dos livros-textos utilizados por alunos de graduação em economia 

aos mais heterodoxos escritos teóricos sobre economia, a moeda é sempre descrita a partir de suas 

três funções: reserva de valor, unidade de conta e meio de troca. As teorias divergem de forma 
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bastante intensa como a moeda chegou à isso, mas, essas funções permanecem atrelada à ela de 

qualquer forma. A importância de conhecermos essas funções se concentra na capacidade de 

interpretarmos o discurso econômico em épocas anteriores à nossa. Quando investigamos o 

mercantilismo e o local de seu nascedouro, a Inglaterra, a maneira como essas funções se 

relacionavam se torna essencial. Isso porque a função de reserva de valor se confundia com a função 

de reserva de troca. Isso é fácil de compreender: ao estabelecer os metais preciosos como moeda, eles 

compunham tanto o tesouro do governo como o meio de troca nas relações comerciais internas e 

externas. Se lembrarmos que a Inglaterra não tinha fontes próprias de mineração e necessitava do 

comércio externo para a obtenção de metais preciosos, parece óbvio que a balança comercial tornara-

se uma alvo primordial da economia inglesa.  

 É dentro desse contexto que se pode entender como o pensador mercantilista português 

Alexandre de Gusmão pôde escrever que "O Dinheiro é o Sangue da Monarquia; e deve fazer no seu 

corpo o mesmo efeito, que costuma fazer o sangue no Corpo humano; porque o mesmo que sucede 

no Corpo físico com a falta do sangue, acontece ao Corpo político com a falta do dinheiro" 

(GUSMÃO apud FALCON, 1982, p.242). Não era simplesmente o fetiche pelo dinheiro que os 

movia, mas o fato de que “o dinheiro quem lhe faz a Balança do Comércio; a qual não pode ser 

regular, havendo grande extração de dinheiro como na verdade há” (GUSMÃO apud FALCON, 

1982, p.242). 

 Mas, a forma de se obter o “sangue da monarquia” é que caracterizou em grande parte a 

transformação da relação entre esse Estado e a sociedade. Pois, como nota Rosanvallon,  se imbricam 

a formação do Estado e do mercado no período pós-feudal. É pela repressão das trocas não mercantis, 

características do feudalismo, que ele pode se financiar. O Estado está, portanto, vitalmente 

interessado no desenvolvimento da economia, de mercado e na redução das trocas não-

mercantis(ROSANVALLON, 2000, p. 136). A necessidade da circulação do “sangue” exige que se 

desentrave os obstáculos que atingem o comércio e a produção. Esta nova relação entre Estado e 

produção fica bastante clara no escritos dos estrangeirados que buscam auxiliar na construção de 

uma economia mais robusta a partir de novas relações de propriedade. Como podemos ler em Dom 

Luis da Cunha: 

E querendo eu examinar o motivo dêste desconcêrto, não me veio outro à imaginação senão 

que o lucro, que se procura aos povos, deveria preceder a força; porém hoje sou de diferente 

opinião, vendo que são rústicos e preguiçosos, que é necessário força-los a procurar o seu 

mesmo proveito, de que se segue, se o proprietário ou rendeiro das tais terras incultas, sem 

atenderem ao lucro futuro por se pouparem às despesas presentes, as não quiser cultivar, seria 

justo que se lhe tirassem, vendendo-se ou aforando-se a quem se obrigasse a frutificá-las, 

tanto quanto lhe for possível, porque importa pouco que se faça uma injustiça a certo 
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particular, quando dessa resulta a utilidade comum, visto que = salus populi suprema lex est 

= , e que a salvação dos povos consiste na cultura das terras. (CUNHA, 1820. P. 36)  

  

 As trocas comerciais estavam intimamente ligadas ao fortalecimento do poder real e 

funcionavam como os órgãos que bombeiam o sangue do corpo do Estado. É a partir dessa ideia que 

podemos ligar à metáfora anterior. O comércio e as rendas que dele proveem funcionam como o 

sangue que alimenta o reino. E da mesma forma que o sangue não pode deixar o corpo sem o matá-

lo, o reino sem o dinheiro perecerá: 

Nos reinos, o dinheiro tem a mesma qualidade que o sangue no corpo: fornece todas as suas 

partes. E para conseguir isso, o sangue está perpetuamente em circulação, por isso não pára 

no estado de toda a ruína. Então é com dinheiro através das artes, passa nas mãos dos 

comerciantes; dos comerciantes passa para todo tipo de artes e manufaturas através das quais 

passam as matérias-primas que são necessárias para fazer produtos; das mãos dos 

camponeses, dos camponeses da terra; dos agricultores do mundo; e das mãos de todos, passa, 

por meio de tributação, ao patrimônio real. A partir daí, surge uma vez mais sob a forma de 

salários, pensões, salários de soldados, armas, construção naval, construção de edifícios, 

fortificações, etc. Como a circulação de dinheiro ocorre no reino; Mas, quando ele sai do 

mesmo reino, é tão perdido quanto o sangue é perdido quando ele sai do corpo humano. Este 

exemplo não contém nada de ficção ou embelezamento; É tão natural em um lugar como no 

outro. (Conde de Ericeira apud ALMODOVAR, 2001, p. 31. Tradução nossa) 

 

 Assim, podemos entender que ao enxergar o mercado como um elemento estranho ao Estado, 

a concepção mercantilista de soma-zero parece absurda, mas, ao deixarmos de lado esta noção, 

compreende-se como os mercantilistas portugueses procuravam que o Estado transformasse as 

relações de mercado tendo em conta o papel do comércio na sua força. Os escritos de Duarte de 

Macedo permitem estabelecer a relação entre a moeda e a construção do comércio pelo Estado: 

Suponhamos que um príncipe acumule todo o dinheiro que é pago em tributação e renda ao 

seu estado. Certamente, dentro de alguns anos, todos terão sido usados, e os ricos e os pobres 

ficarão aquém do que precisam para pagá-lo na tributação e alimentar-se. É por isso que os 

políticos aconselham os príncipes de que, não tendo nada para gastar seu dinheiro, e sem 

minas para produzir seu próprio tesouro, eles deveriam construir palácios: porque, por 

dinheiro para entrar nas mãos do príncipe, primeiro tem que deixá-los. (MACEDO apud 

ALMODOVAR, p. 32, tradução nossa) 

 

 O que se depreende dos escritos portugueses do período mercantilista é aquilo que Falcon 

denomina de fiscalismo: a necessidade de boa administração na captura da renda para o 

fortalecimento do Estado (FALCON, 1982, p. 52). É por isso que a população era encarada 

“essencialmente no eixo do soberano e dos súditos” (FOUCAULT, 2008, p. 86), como força 

produtiva que deve ser manejada tendo em vista o enriquecimento do Estado, sempre dentro da 

relação corpo/membros demonstrada por Finkelstein. Isso fica claro nas sangrias descritas por Dom 

Luís da Cunha, que se encerravam na preocupação sobre o despovoamento de Portugal e na 
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necessidade de atrair braços para o aumento da riqueza portuguesa. A diferença é que no caso do 

português, o êxodo populacional se relaciona com o “atraso”, nesse caso a influência da Igreja no 

território luso. 

A terceira sangria bem he mais perigosa para o corpo do Estado que as precedentes, porque 

sendo o Santo Officio o sangrador não há quem ouse pôr-lhe as ataduras, e assim he 

necessario que se deixe esvahir o sangue e perca toda a substância, que são como digo os 

homens que com medo da Inquisição estão todos os dias saindo de Portugal com os seus 

cabedais para hirem henrriquecer os paises estrangeiros. (CUNHA, 1820, p. 57)  

 

 Severim de Faria deixa ainda mais claro ao escrever “‘It is from many people that the wealth 

of the Prince is collected through the duties that are paid upon the fruits of the earth, the labours of 

one’s hands and merchandise”. (FARIA apud ALMODOVAR, 2001, p.27)  

 Obviamente que a necessidade de arrecadação não surgiu nesse período, mas o fiscalismo 

quando penetrado pela ciência econômica estabelece outra questão para o Estado, pois se “espalha” 

para “a conjunção de instituições, procedimentos, análises e reflexões, calculos e táticas que fazem 

possível o exercício do poder” (FOUCAULT, 2008, p. 126). Tanto a população, como o papel da 

nobreza e da Igreja e todos os aspectos que se referem à arte de governar vão se encaixando na 

capacidade de arrecadação do Estado a partir da nova matriz econômica.  A analogia do sangue e 

corpo não funciona com simples descrição dos caminhos do dinheiro, mas tem um significado mais 

profundo: para que o sangue circule, todos os órgãos devem funcionar de maneira harmônica. É nesse 

sentido que Finkelstein intitula seu livro sobre o pensamento econômico seiscentista de Harmony and 

Balance, pois é o componente essencial que qualifica esse pensamento. Nada mais longe da noção de 

Stato de Maquiavel, o Estado passou a ser concebido em conjunção com a sociedade e não mais seu 

elemento externo. 

 Essa nova relação é bem demonstrada por Shovlin quando descreve como o discurso 

mercantilista não funcionava como um chamado à guerra pelo comércio, mas sim, que a entronização 

da política econômica com razão de Estado transformou a visão da rivalidade entre monarcas para 

uma forma de rivalidade em que se colocavam suas populações umas contra as outras (SHOVLIN, 

2013, p. 311). É nesse sentido que muitas vezes se compreende mal o mercantilismo como um 

discurso de conquista, de forma a alimentar uma concepção de poder anterior. Esse discurso seria um 

instrumento de fortalecimento do Stato a partir do financiamento necessário para as conquistas do 

príncipe. É este o sentido que muitos dão a este trecho de Ribeiro Sanches: 

A arte da guerra é hoje ciência fundada em princípios que se aprendem e devem aprender 

antes que se veja o inimigo; necessita de estudo, de explicação, de atenção e de reflexão; que 
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o guerreiro tome pena e saiba tão bem calcular e escrever, como é obrigado a combater com 

a espada e com o espontão: o verdadeiro guerreiro é hoje um misto de homem de letras e 

soldado. (RIBEIRO SANCHES, s/d. p. 175). 

 Assim, as novidades tecnológicas que a guerra impunha teriam permitido uma concepção 

nova de relação estado e sociedade. È esse o tema central nos estudos da ascensão do Estado fiscal-

militar. Mas, ao lermos os escritos mercantilistas, percebemos uma relação contrária. Por mais difícil 

que seja não se associar o mercantilismo ao famoso dito de John Hales de que o “dinheiro é o 

sustentáculo da guerra” (HALES apud HECKSCHER, 1994, p. 163), vemos a grande maioria dos 

escritores mercantilistas proclamarem o comércio como o substituto da guerra. Assim, Beccaria 

propagava as vantagens da troca entre guerras convencionais por disputas comerciais: "Nós 

descobrimos as verdadeiras relações entre soberanos e sujeitos [...] e ocorreu entre as nações uma 

guerra silenciosa pelo comércio, que é a guerra mais humana e mais digna de homens 

razoáveis”(BECCARIA apud HARCOURT, 2011, p. 57) 

 Voltando à citação de Ribeiro Sanches, sem uma visão antecipada do mercantilismo, podemos 

notar que menos que uma visão bélica relacionada ao comércio, Sanches rearticula a noção da guerra 

em seus desenvolvimentos internos. A guerra não será feita apenas pela capacidade fiscal do príncipe, 

mas pelas qualidades de sua população. Aí, se encontra uma nova relação entre governo, sociedade e 

a guerra. Não significa que os escritores do período não se preocupavam com a guerra. Pelo contrário, 

os diversos conflitos do século XVII e a fragilidade de Portugal frente aos seus vizinhos eram uma 

constante nos escritos seiscentistas, mas, a política econômica não funcionou como sua rationale, 

mas como uma nova relação que interfere nos mecanismos da guerra. 

 Temos aqui uma antecipação do doux commerce de Montesquieu como aventada por 

Hirschman. Para este autor, “falou-se muito, a partir dos fins do século XVII, sobre a douceur do 

comércio”(HIRSCHMAN, 2002, p. 51). Essa “doçura do comércio” seria exatamente sua capacidade 

em equacionar os desejos conflitantes da sociedade e, dessa maneira, elegendo um novo modelo de 

soberania que ultrapasse a soberania calcada no contrato social. Veremos nos subitens seguintes, a 

importância dessa ideia para o desenvolvimento do liberalismo. Mas, as subscrição dos mercantilistas 

à uma espécie de doux commerce contradiz Pierre Rosanvallon, que estabelece o liberalismo como a 

substituição do pacto social como fundamento da soberania, já que o pacto social permitia a 

pacificação interna onde cada membro participante cede uma parte para a harmonia geral, mas falhava 

nas relações externas de um país, pois não haveria pacto possível entre nações 

soberanas(ROSANVALLON, 2000, p. 36), sendo o mercantilismo um exemplo paradigmático dos 

conflitos externos decorrentes da falta desse pacto. Como veremos posteriormente, nos parece certa 

a tese do liberalismo como mecanismo de substituição do pacto social como base de construção do 
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Estado. Mas, ao contrário de Rosanvallon, não acreditamos que ele venha para resolver uma aporia, 

mas sim, é uma “evolução” das transformações que a política econômica, entranhada no Estado como 

saber primeiro da arte de governar, produz. 

 Para perceber como essa transformação foi se dando, é preciso notar primeiro que ao trazer a 

relação soberano/povo para um novo patamar, onde a aritmética política transforma-se no instrumento 

principal dessa relação, a própria concepção de Estado vai se modificando, mas isso não significa que 

o fiscalismo não continuou sendo o objetivo desse novo status. Pelo contrário,  como vimos, o 

objetivo fiscal é o mote do discurso mercantilista e esse é o principal fator para o considerarmos como 

um discurso político que não possui os instrumentos para transformar a economia em um campo 

autônomo. Mas, se ele não constitui a economia como um elemento separado dos objetivos do 

governo, ele sistematiza esse conhecimento em uma técnica de poder-saber onde as diversas 

competências relacionadas à produção e consumo são relacionadas em um todo que passa a informar 

o poder e sua arte de governar. O fiscalismo deixa de ser uma relação de conquista e de relações 

pessoais e privadas para se constituir como sistema de governo que atravessa todas as relações do 

reino. 

A partir daí, podemos notar que as transformações na concepção de soberania que vão 

ocorrendo na segunda metade do século XVII não são resultados de uma simples incorporação dos 

ventos iluministas que provinham de países como França e Inglaterra, mas articulações específicas 

da transformação da governança portuguesa. Isso não significa ignorar as diversas incorporações que 

os iluminados portugueses fazem do léxico iluminista, nem a influência dos “estrangeirados”236 , mas 

compreender como essas incorporações só são possíveis dentro do contexto específico de construção 

do Estado português. Não só isso, mas essas transformações é que fazem com que se estabeleça uma 

relação entre mercantilismo e pombalismo transformando os pensadores da segunda metade do século 

XVII e primeira metade do século XVIII como “antecedentes” do “mercantilismo propriamente dito”. 

Diversos historiadores, como Irvin, acabam por  acreditar que esses pensadores foram ignorados pelo 

domínio do pensamento escolástico naquele período. O que não percebeu é que seus escritos são 

indícios de alterações na arte de governar que já se davam naquele momento. Assim, o governo de 

Dom João V de 1706 a 1750 promoveu diversas alterações com objetivos fiscais que serviram à 

centralização do poder real, mostrando que o  momento subsequente do governo de Pombal seguiu 

as linhas políticas do governo anterior e não as inaugurou.  

                                                           
236 Intelectuais portugueses que trouxeram concepções estrangeiras a partir de suas experiências no exterior.  
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 Por isso, compreendemos que a introjeção da economia como arte de governar não é a marca 

que diferencia o período pombalino do seu antecessor. Mais do que uma “virada” na gestão 

econômica de Dom João V, que reforça e aprofunda, o que a gestão do Marquês torna aparente é a 

transformação das relações jurídicas inauguradas no governo pombalino a partir de dois eventos-

chave: a expulsão da Companhia de Jesus e a reforma do ensino de 1772. Como Hespanha explica, 

ela terá “modo novo como ela entende a Sociedade e o Poder, ambos concebidos como produtos 

menores de uma ordem objetiva posta diretamente por Deus do que do jogo, pactício ou não, dos  

ímpetos individuais” (XAVIER; HESPANHA, 1998, p 138). 

 As novas relações jurídicas não devem ser entendidas como a super-estrutura modificada a 

partir das novas práticas econômicas, mas como, clivagens que emergem imbricadas no discurso 

econômico. Melhor dizendo, essas transformações vão ocorrendo juntas à transformação do discurso 

econômico. As leis e a economia não se separam com uma sendo a responsável pela modificação da 

outra, mas sim, encontram-se imbricadas na arte de governar. A incorporação da rationale econômica 

enquanto técnica de poder não é reflexo da dominação do Estado por uma nova classe ou uma nova 

retórica com o objetivo de preservar privilégios da antiga classe feudal, mas parte da construção do 

Estado como o concebemos. A transformação jurídica, dessa forma, não deve ser vista como forma 

de dominação, mas como elemento formativo do Estado. 

 Durante séculos, a concepção aristotélico-tomista predominou como fonte de legitimação do 

poder real em Portugal.  O direito natural, nessa visão, é um direito derivado e não causa primeira 

dos direitos.  Isso porque o destino da humanidade já nasce como potência sendo que precisa apenas 

realizá-lo. Assim, como Lisska conclui, a teoria das propriedades essenciais de Aristóteles levam à 

metafísica da finalidade em São Tomás de Aquino (LISSKA, 1998, p.140). Essa relação é importante 

no sentido de que a sociedade dos homens não parte de um contrato entre indivíduos ou qualquer 

relação entre seres separados, mas estão entranhadas na própria essência do ser humano. O direito 

positivo surge como um desdobramento do próprio direito natural inscrito por Deus. “Não existe um 

lugar externo ao homem onde esse procuraria o direito; ao contrário, é pela centelha do  logos, já 

inscrito nele, que se processa, através da  Recta  Ratio  (Boa-Razão), a descoberta do direito natural.” 

(DA SILVA , 2002, p. 6)  

 Francisco Suárez foi uma peça importante dentro dos territórios ibéricos para a resolução de 

aporias dentro da esfera aristotélico-tomista. Qual seja, a deposição de monarcas com direito ao trono 

pela linhagem, mas incapazes ao exercício. Essa foi uma transformação importante, incorporada pelas 

ordens religiosas, que permitiu a composição da figura do tirano. Assim, a partir das noções de ato e 

potência, Suárez desloca a origem do poder na transferência de Deus para o povo, mas este não o 
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realiza, apenas o possui em potência. O poder se exerce com a alienação ao soberano que deve 

encaminhar a sociedade para a finalidade a qual está destinada. O seu desvio “torna legal para a 

comunidade resistir a seu príncipe, e até mesmo matá-lo, se não houver outro meio para se 

preservar.”(SKINNER, 1996, p. 453). Deve-se compreender a raíz aristotélica desse pensamento e 

não confundi-lo com a capacidade de deposição da sociedade em retirar seu soberano em Locke. Em 

Suárez, “a sociedade não está partindo do pressuposto da liberdade do indivíduo. No “estado natural” 

de Suárez os homens formam uma comunidade moral, aquilo que a teologia católica denomina corpo 

místico” (RUBEM FILHO apud  ALVIM, 2010, p. 155). 

 Como bem notam Barbas e Brandão Homem, a introdução do direito natural na Universidade 

de Coimbra após a reforma pombalina tem mais a ver com as transformações políticas do que com 

mudanças jusfilosóficas, pois, apesar das referências aos direitos dos homens na legislação pombalina 

faltava “qualquer garantia jurisdicionalizada contra os atos arbitrários do princípe”(BARBAS 

HOMEM, 2015, p. 306). Dessa forma, “o absolutismo teórico se utilizou das novas teorias para 

sublinhar a ética de obediência ao governante e não como forma de novas garantias ”(BARBAS 

HOMEM, 2015, p.306). 

 O Compêndio Histórico do Estado da Universidade de Coimbra, publicado em 1771, é a 

cristalização dessa nova concepção em que o estudo do direito presta-se a fortalecer os pressupostos 

do Estado. Vale a pena transcrever uma passagem sua que torna explícita esta direção: 

O professor terá, ainda, de mostrar o que individualiza o direito natural, em face de outras 

disciplinas afins. Distinguirá o direito natural, em si mesmo, do direito público universal, e 

do direito das gentes, expondo de seguida o conteúdo de cada um destes e, com especial 

relevância, o direito natural político e a sua concordância com o absolutismo.(POMBAL, 

2008, p. 48) 

 

 A importância desse deslocamento e sua fundamentação na figura do princípe parece 

contrariar a ideia de uma nova disposição de poderes que se conforme com a aritmética política, mas 

ao compreendermos os objetivos dessa composição, o quadro se completa.  Isso porque a 

concentração dos poderes no princípe “não é incompatível com o seu direito de aliená-la a quem 

desejar, e nem mesmo com o direito dos súditos de adquiri-la por prescrição – o que torna a sua 

dispersão social um dos traços mais característicos do Estado de corpos” (GUANDALINI JUNIOR, 

2011, p. 59). Assim, a concentração de poderes na figura do monarca relacionava-se diretamente com 

as novas funções da sociedade portuguesa que vimos acima.  Funciona menos como uma batalha por 

poder contra as ordens eclesiásticas ou contra a primeira nobreza do que sua reorganização dentro de 

novas diretivas onde se refigura o governo.a partir de critérios econômicos.  
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 Ao contrário do que se poder imaginar, essa concentração de poder se dá dentro do sentido 

anti-maquiveliano que notamos no começo desse texto. Isso porque se em Maquiavel, o governo se 

dá puramente pelas leis, o que enxergamos nesse momento é “utilizar táticas, muito mais que leis, ou 

utilizar ao máximo as leis como táticas; agir de modo que, por um certo número de meios, esta ou 

aquela finalidade possa ser alcançada.” (FOUCAULT, 2008, p. 132) 

 Em Portugal, a incorporação da economia como razão de Estado exigia a formação de  um 

“centro único do poder e da ordenação social, esvaziando os centros políticos periféricos e pondo, 

com isto, fim à constituição política da monarquia pluralista” (GUANDALINI JUNIOR, 2011, p. 59), 

pois era necessário diminuir a distância entre o soberano e o campo de aplicação das sua normas para 

que o corpo político funcionasse de forma necessária a bombear o sangue para a cabeça política que 

tem o papel de sua distribuição. Essa metáfora do corpo é fundamental para compreendermos essa 

transformação, já que, no tratado do final do século XV, antecipando Francisco Suarez, o português 

Diogo Lopes Rebelo utiliza a analogia com o corpo para demonstrar a necessidade do rei cuidar de 

todos as partes,  revelando a afiliação à concepção aristotélica das partes concebendo a essência do 

todo. Sendo que o rei deve agir “para que os bons e os justos [...] fossem premiados [...];  os maus 

[...], os desobedientes e os que querem perturbar a republica, fossem retraídos do mal [...] e castigados 

[...], pois que o castigo dum será o medo dos outros” (REBELO, 2000, p. 55), a metáfora da cabeça 

e do sangue não funciona da mesma maneira nos escritores mercantilistas. O seu caráter é dinâmico 

e a necessidade de irrigação através da circulação do dinheiro significa um processo ininterrupto de 

intervenção. Percebe-se que a necessidade da moeda não se funda em um caráter fetichista de riqueza, 

mas na sua capacidade de ligação entre as diversas estruturas da nação.   
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OS RASTROS DO BOI TURINO NA ARQUI-ESCRITURA DEL-

REY DOM SEBASTIÃO: TEIAS E TRAMAS DAS ENCANTARIAS 

DE LINHAS CRUZADAS NOS PARADOXOS DA ILHA DOS 

LENÇÓIS 

 
 

Marcelo Henrique Ribeiro Borges237 
 

RESUMO: Ao trazer as encantarias à historiografia, tenho algumas perspectivas em mente, a mais 

motivadora diz respeito à vontade de historiar (pesquisar, perquirir, escavar e narrar) as linhagens 

encantadas entre o campo de religiosidades híbridas da(s) cultura(s) brasileira(s) e latino-

americana(s). A justificativa sobre esta perspectiva pauta-se, sobretudo, em função da 

escassez/limitação do tema no saber histórico e produção historiográfica. Porquanto, esta pesquisa 

pauta-se pelo projeto de historiar as teias (metafísicas) e tramas (narrativas) das Encantarias de 

Linhas Cruzadas, por meio da investigação e do diálogo com os códigos inscritos nos rastros do Boi 

Turino na arqui-escritura Del-Rey Dom Sebastião nos paradoxos da Ilha dos Lençóis. Localizo a 

condição paradoxal como singularidade cultural lançada pelas dobras do tecido temporal na travessia 

onírica pela fronteira dos sistemas simbólicos, em que arqui-escritura faz-se como presença cultural 

entre o Mythus e o Logos, uma enunciação entre a imaginação e a representação. 

 

Palavras-chave: Encantarias de Linhas Cruzadas, Hibridação, Arqui-Escritura, Paradoxos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Primeira vista das Dunas da Ilha dos Lençóis238

                                                           
237  Estudante do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da Universidade Federal de Goiás (UFG), nível 

de Mestrado, sob a orientação do Dr. Leandro Mendes Rocha. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Goiás – FAPEG. 

238  Banco de Dados, Arquivo de Imagem nº 01 (AI-01) – “Primeira vista das Dunas da Ilha dos Lençóis”: 

18/01/2017, 12h30min (aprox.). Fotografia: Marcelo H. R. Borges. 
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 Ilha dos Lençóis, “a afortunada” pelos versos de Fernando Pessoa, pertence ao Arquipélago 

de Maiaú239, um emaranhado de ilhas entre densas teias de uma natureza de diversidade exuberante, 

a Amazônia Atlântica, com seus mangues, dunas, rios e corais – com petróleo submerso. Por algumas 

destas características, a flora deste ponto avançado em alto-mar é única: o ninho dos guarás, os 

pássaros cor-de-fogo (Vigário, 2014). Em estudo sobre o patrimônio cultural da Baía dos Lençóis, 

Madian Pereira (2010) ressalva a emergência das narrativas sagradas no cenário de ecoturismo das 

Unidades de Conservação das Reentrâncias Maranhenses de Cururupu, o locus das tramas da Ilha dos 

Lençóis240. 

 Integrada à Amazônia Atlântica, por ser a zona costeira do litoral amazônico, que se estende 

desde a Baía de Cumã, Golfão Maranhense, até a Baía de Marajó, Golfão Amazônico. Lendo as cartas 

cartográficas (IBGE, 2011), a localização da Ilha dos Lençóis está de acordo com a respectiva escala: 

entremeio das Baías de Turiaçu e dos Lençóis, extremo da Ponta Mansinha, Arquipélago de Maiaú, 

Polo Ecoturístico da Floresta dos Guarás e Reserva Extrativista do município de Cururupu, 

microrregião do Litoral Ocidental Maranhense (zona litorânea da microrregião da Baixada 

Maranhense), Reentrâncias Maranhenses, mesorregião Norte Maranhense, Parque Estadual Marinho 

do Parcel de Manuel Luís, Monte Submarino do Maranhão, Platô Norte Brasileiro, Zona Costeira 

Amazônica Brasileira, Costa Norte Brasileira, Oceano Atlântico (IBGE, 2011). Por uma curiosa 

incidência, a terra de encantaria de Dom Sebastião é o ponto amazônico mais avançado no oceano 

Atlântico em direção à Linha do Equador, desde o município de Touros, a curva litorânea no Rio 

Grande do Norte conhecida como Esquina do Brasil (IBGE, 2016). A partir de si que o território se 

estenderá ao Oiapoque, até cruzar a linha equatorial e penetrar um feixe no Hemisfério Norte, um 

feixe amazônico-brasileiro. 

                                                           
239  Registra-se que, apesar da nomeação durante o período colonial enquanto Arquipélago de São João, o batismo 

não vingou. Maiaú prevaleceu no dito popular e nas letras da ciência e da Lei: a cartografia, engendrada enquanto 

conhecimento científico nos parâmetros dos séculos XX e XXI, registrou o elemento predominante da cultura ao traçar a 

carta da região e registrar o nome conforme o verbo de facto, e não o de direito advindo do mando colonial. Tais estudos 

fundamentam legislações, estaduais, nacionais e internacionais, em reconhecimento à Maiaú. 

240  “Na esteira do Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal, denominado PROECOTUR, 

encontra-se o Pólo das Reentrâncias Maranhenses, conhecido regionalmente como Floresta dos Guarás. O centro do Pólo 

das Reentrâncias Maranhenses é o município de Cururupu, e como principal atração turística: a Ilha dos Lençóis, que tem 

como um dos pontos mais marcantes o seu imponente conjunto de dunas, que formam 70% de sua cobertura. Pela sua 

imponente estética, além de ser uma “ilha encantada”, a Ilha dos Lençóis, quando retratada pelos meios de comunicação, 

pelo teatro, e pela literatura, é apresentada sob os adjetivos: misteriosa, fantástica, isolada, paradisíaca. Pertencente ao 

arquipélago de Maiaú, a Ilha dos Lençóis é revestida de um rico imaginário por ser considerada “encantada”, enquanto 

morada do “encantado” Rei Sebastião, e por abrigar uma comunidade de pescadores, com cerca de 400 habitantes, que 

pode ser considerada sui generis pela presença significativa de quase 3% de albinos em sua população, onde todos os 

nativos, albinos e não-albinos, se autodenominam como ‘filhos do Rei Sebastião’” (PEREIRA, 2010, p. 01-02) – Obs.: 

conforme relatos que recebi de moradores, atualmente são cerca de 500 habitantes. 
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 A Ilha Encantada – “a afortunada” da Baía dos Lençóis: aquela que trovadores, poetas e 

magos, de inúmeras paragens dos chamados mundos portugueses241, anunciaram como a mais 

predileta entre todas as “Ilhas Afortunadas”. Pois, era ela a ilha dos “encantos encobertos” Del-Rey 

Dom Sebastião, o Desejado. Donde o jovem rei fizera sua morada após a ocorrência de 1578 em El-

Ksar El-Kebir, Marrocos242. As teias da Ilha dos Lençóis teceram tramas capazes de navegar à Além-

Tejo e registraram presença nos versos imortais de Fernando Pessoa243. 

Não por menos, toda a natureza da Ilha é tida como encantada. Cercada por mistérios, 

profecias ligam o destino do planeta à sorte de suas dunas e das relações humanas com o espírito 

encantado de Turino, o Touro Negro, outrora rei de Portugal, Dom Sebastião, o Desejado, coroado 

tão moço, aos 14 anos, e, por tal sina, também tão moço abandonara seu trono, vindo a falecer aos 24 

anos. Tombado em batalha pelo sonho de implantar um império cristão no norte da África. Façanha 

realizada somente pelos povos vândalos, que estabeleceram um reino cristão entre 435 e 543 da Era 

Comum, estendido da Ibéria até a Líbia com domínio do Estreito de Gibraltar e, por coincidência, 

concentração militar no Marrocos. Considera-se que Andaluzia pudesse vir a ser inicialmente sua 

capital, antes da expansão à costa africana do Mediterrâneo (Eco, 2010). 

 Ao trazer as encantarias à historiografia, tenho algumas perspectivas em mente, a mais 

motivadora diz respeito à vontade de historiar (pesquisar, perquirir, escavar e narrar) as linhagens 

encantadas entre o campo de religiosidades híbridas da(s) cultura(s) brasileira(s) e latino-

americana(s). Destarte, após ter transitado por cerca de quinze anos entre teias oníricas de linhagens 

encantadas doutro lado da fronteira, na Amazônia Andina, a Ilha dos Lençóis é meu ponto de chegada 

no litoral da Amazônia Atlântica, Costa Norte Brasileira, com foco na Floresta dos Guarás, Litoral 

das Reentrâncias (Maranhão/Pará). Sendo este, portanto, o recorte espacial, um sol pelo qual a 

pesquisa orbita – para, quiça, percorrer gradativamente o litoral amazônico. 

 Outrossim, a justificativa desta pesquisa pauta-se, sobretudo, em função da escassez/limitação 

do tema no saber histórico e produção historiográfica. Não por menos, somente no final dos anos 30, 

nem um século completo ainda, que as encantarias tiveram a oportunidade de emergir entre os 

recônditos escondidos da – dita – cultura nacional. Mário de Andrade recebeu as honras do mérito ao 

                                                           
241  Territorialidades correspondentes às áreas de influência e/ou domínio colonial de Portugal nas Idades Moderna 

(XVI, XVII e XVIII) e Contemporânea (XIX e XX): África, América e Ásia. 

242  “Alcácer Quibir, Alcácer-Quivir, al Quasr al-kibr, Alcazarquivir ou Alcassar”; do árabe, “grande fortaleza”. 

Ver: LOUREIRO, Francisco Sales. “D. Sebastião e Alcácer Quibir”. Lisboa: Publicações Alfa, 1989. Doravante, a citarei 

pelo primeiro exemplo desta referência, conforme seja a prática corrente na literatura: Alcácer Quibir. 

243  Mensagem: “São ilhas afortunadas, / São terras sem ter lugar, / Onde o Rei mora esperando. / Mas, se vamos 

despertando / Cala a voz, e há só o mar” (PESSOA, 2007, p. 103). 
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identificar o Babassuê (Alvarenga, 1950), uma linhagem das encantarias de pajelança africana-

amazônica. Expressão de religiosidade vastamente popular, cuja beleza do nome próprio [arqui-

escritura em sentido derridiano] havia sido anulada pelas sentenças de Feitiçaria (Brasil colonial), 

Folclore (Brasil imperial) e Charlatanismo (Brasil republicano) (Ferretti, M., 2012). Todavia, pelos 

encantos da Ilha dos Lençóis as linhas cruzadas de Mina e Cura: afro-ameríndias, caboclas, mestiças, 

mágicas, brasileiras e latino-americanas. Registra-se que tais religiosidades eram até então 

desconhecidas pelos círculos historiográficos, antropológicos e/ou literários nacionais e 

internacionais. Linhagens de pena, maracá e tambor: pajelança africana; tambor de índio: a 

Encantaria Amazônica – uma velha senhora. Este é o fato de maior primazia nos fundamentos de sua 

inclusão no campo historiográfico: historiar os registros identitários destas religiosidades ao longo 

dos processos de perseguição, inferiorização e criminalização nos períodos coloniais, imperiais e 

republicanos, quando tiveram a beleza de seu nome próprio anulada por sentenças condenatórias. 

Projetos de genocídio cultural, impetrados sistematicamente contra as linhagens encantadas que 

envolveu o empenho de diferentes agentes da autoridade cultural, sobretudo, da “Fé”, da “Ciência”, 

das “Letras” e das “Leis”: problemas tão contemporâneos ao Brasil. 

 Compartilho da tese de que a linguagem metafísica traz a inscrição de registros históricos das 

tramas humanas, porquanto, ensejo justificar que as teias metafísicas se configuraram  entremeadas 

às tramas narrativas históricas. Um duplo processo de linguagem: imortais se misturam ao curso 

humano no tempo, humanos se misturam à natureza dos imortais. A mão humana, outrora patas de 

um primata, escreve as escrituras sagradas, seu ato de ascensão ao alto dos céus244. O que haveria de 

mortal nas narrativas sagradas e de sagrado nas narrativas humanas? Problemas que constituíram-se 

enquanto síntese do caminho percorrido de pesquisa e escrita de linhagens encantadas da Amazônia 

Andina, pelas vertentes de xamanismo e pajelanças; e também, como sistematização inicial deste 

projeto de pesquisa com foco na Amazônia Atlântica245. 

                                                           
244  Não nos esqueçamos que a Psicanálise realocou o campo da mitologia para além das “fantasias”, no sentido – 

em vulgata populi – de “ilusão/lenda/folclore”. Mas, ao inverso, realocou o mito para “dentro” das fantasias escondidas 

da personalidade, em sentido filosófico clássico. Por referência, Freud (1996; 2002) desnudou os mitos e encontrou a 

humanidade também nua. Reconheceu códigos da travessia histórica na linguagem das escrituras sagradas, em que as 

tramas mitológicas foram vistas como espelhos invertidos da tragédia humana, de todo o universo interior da psiquê.  

245  A concepção teórico-metodológica que levanto, traz como perspectiva o entendimento sobre a necessidade de 

aproximação com o que na linguagem da Ciência é definido como objeto. Consequentemente, nos parâmetros de 

constituição desta concepção, a prática etnográfica, além de pertinaz, é necessária: sistematizada pelos procedimentos 

gerais de vivência, observação, descrição, relato e análise do particular no universal e do universal no particular. A 

operação de todos estes procedimentos etnográficos constitui o estilo de escrita narrativo desta proposta de escrita em 

substituição ao estilo dissertativo. Narração adotada neste projeto pela estrutura de montagem, por influência de Michael 

Taussig (1998) e Walter Benjamin (1986) – em especial: linhas de raciocínio e argumentação fragmentadas por recortes 

temáticos que se cruzam num emaranhado de teias narrativas metafísicas e tramas históricas híbridas. 
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 Por esta perspectiva de aproximação dos conhecimentos histórico e antropológico, em teoria 

e prática através da etnografia, a continuidade da pesquisa e escrita mantém-se aberta, numa relação 

de influência recíproca: a empiria “energiza” a teoria; enquanto esta configura-se como um mapa, por 

onde localizei no Litoral das Reentrâncias a fonte dos encantos na Ilha dos Lençóis. Mais 

especificamente no trono do Palácio Encoberto pelas dunas, ocupado desde os idos da Batalha de 

Alcácer Quibir (1578) por Dom Sebastião, El-Rey do Império de Portugal, transmutado num animal 

sagrado pelos encantes do mesmo trono: Turino, o Touro Negro. Adorado como Rei da Encantaria 

da Baía dos Lençóis, Floresta dos Guarás – e além… Enquanto que o Terreiro da Ilha é comandado 

por Verequete, um poderoso Vodum de Daomé; já as matas são de Tupinambá, o Índio Velho do 

início dos tempos – de acordo com viés de narrativa apesentado pelo sacerdote atual da Ilha, pajé e 

pai de santo, Maneco, pescador e artesão náutico. 

 Porquanto, esta pesquisa pauta-se pelo projeto de historiar as teias (metafísicas) e tramas 

(narrativas) das Encantarias de Linhas Cruzadas nos paradoxos da Ilha dos Lençóis, por meio da 

investigação e do diálogo com os códigos inscritos do Boi Turino na arqui-escritura Del-Rey Dom 

Sebastião. Não compreendo a limitação de leitura do paradoxo – condição paradoxal – enquanto 

contraditória ou absurda em absoluto, mas como singularidade lançada pelas dobras do tecido 

temporal na travessia onírica pela fronteira dos sistemas simbólicos. Ao passo que acompanhando a 

perspectiva de inserção das encantarias no campo historiográfico, localizo a especificidade da 

pesquisa pela tratativa de leitura pós-estruturalista destas singularidades culturais, em diálogo com a 

noção de arqui-escritura de Jacques Derrida (2008): interpretação sobre a relevância dos primeiros 

registros de presença cultural por meio de inscrições do nome próprio durante o amanhecer da 

linguagem. Operação em que esta inscrição se faz enquanto escritura de registros históricos por 

códigos e símbolos ligados à compreensão do Mythus e não em exclusividade ao poder do Logos246. 

 Por estas considerações, primeiro caracterizo a problematização se há uma arqui-escritura 

Del-Rey Dom Sebastião na Ilha dos Lençóis, depois, como as teias e tramas desta arqui-escritura 

chegaram ao “novo milênio” após a travessia de cinco séculos de contato, tensão, resistência e fusão. 

Entre alguns dos paradoxos da Ilha dos Lençóis, eis que “encontrei” o objeto de pesquisa num ponto 

cruzado de outro paradoxo: poderiam ser as linhagens encantadas destas matrizes 

                                                           
246  Condição de vocalização das narrativas míticas como linguagem das dinâmicas de reconhecimento e relação 

dos sujeitos históricos e seu exterior. Portanto, trato a metafísica como linguagem de enunciação do mundo e do mundo 

das enunciações, de acordo com o arcabouço teórico pós-estruturalista fundamentado na filosofia do romantismo alemão 

(XIX). Sobretudo por via das especificidades sobre a abrangência do Mythus na leitura de Friedrich Nietzsche sobre a 

condição de tragédia do mundo da vida – conforme seja meu intento argumentar à favor na narrativa sobre as teias e as 

tramas das Encantarias de Linhas Cruzadas nos paradoxos da Ilha dos Lençóis. 
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categorizadas/identificadas no campo da metafísica ocidental? Ao partir destas problematizações, 

apresento as justificativas sobre a necessidade do trabalho metodológico de Arqueologia (Foucault) 

e teórico de Genealogia (Nietzsche) para o empenho de leitura dos signos – significantes e 

significados – da arqui-escritura do encantado Dom Sebastião. Levantar e perquirir os códigos de 

registro das encantarias na Ilha dos Lençóis e lançá-los dentro dos estudos metafísicos, em especial 

devido às relações de seus elementos simbólicos que correlaciono à metafísica da imanência247. A 

questão do “novo milênio” diz respeito ao recorte temporal entre 1991 e 2010. Período que dou início 

à investigação sobre a possível formação de uma arqui-escritura, por meio da linguagem metafísica 

entre os atores desta fronteira temporal nas teias e das tramas dos encantes da Ilha dos Lençóis. 

 Comecei a estudar especificamente as encantarias da Ilha dos Lençóis a partir da obra de 

Sérgio Figueiredo Ferretti sobre os mistérios do Touro Negro, Dom Sebastião: um trabalho histórico-

antropológico que traça narrativa sobre as tramas envolvendo a profusão de movimentos messiânicos 

de cultos sebásticos nos mundos portugueses248. Mas que nesta ilha adquiriu peculiaridades híbridas 

fenomenais por meio de linhagens de Cura e Mina: 

 

Nas noites de lua, nas areias da Ilha dos Lençóis no Maranhão, Dom Sebastião 

aparece como touro encantado, e alguns conseguem ver seus tesouros nas dunas. A 

família de Dom Sebastião, com filhos, nobres de sua corte, cavaleiros, vaqueiros e 

soldados, é constituída de seres encantados que são recebidos em transe nos rituais 

de cura e de tambor de mina. O touro de Dom Sebastião constitui uma das vertentes 

formadoras do festival do bumba-meu-boi e de outras manifestações populares no 

Maranhão. Através de observações no batizado do boizinho de Dom Sebastião, num 

ritual de cura, procuramos compreender elementos do sebastianismo maranhense, 

analisando a presença do sincretismo e do hibridismo como forma de compreensão 

da religião e da cultura (FERRETTI, S., 2013, p. 262). 
 

 Destaco a relevância de suas teses sobre a dimensão metafísica ocupada pela “inversão” da 

visão “divina” através da emergência dos encantes da natureza, sobressaindo-se: (a) a relação da 

crença de redenção de um povo pelo advento de um rei salvador com o mito da espera de um messias 

divino, existente em muitas regiões; (b) por conseguinte, a associação do mito do rei salvador com 

movimentos messiânicos cristãos no Maranhão por influência do padre Antônio Vieira, que associou 

o antigo messianismo sebástico com as profecias de Bandarra, um sapateiro baiano que pregava o 

                                                           
247  Do latim immanentĭa, particípio presente neutro plural substantivado de immanēre, “parar em; ficar; deter-se”. 

Imanência In. “Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]”. Porto: Porto Editora, 

2003-2017. [consult. 2017-03-25]. Disponível: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/imanência. 

248  “O sebastianismo possui manifestações e peculiaridades em diferentes regiões do Brasil” (FERRETTI, S., 2013, 

p. 262). 
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advento do “Quinto Império” com a ressurreição do rei D. João IV, o Afortunado249; (c) o sentido do 

mito de inversão no caráter messiânico das encantarias na Ilha dos Lençóis pelo sincretismo afro-

caboclo/afro-brasileiro, em que a redenção não apresenta-se apenas no plano salvacionista 

transcendental post mortem, no além-vida, mas configura-se a partir do caráter de transformação do 

reino deste mundo no reino d’outro mundo, isto é, o encantamento do próprio mundo da vida250 pela 

maestria do gênio humano ao decifrar os encantos da natureza divina. Uma vez que somente assim 

será possível tocar na estrela dourada de Turino, conforme as tramas da encantaria, desencantando-

o: “Rei, Rei, Dom Sebastião, quem desencantar Lençóis bota abaixo o Maranhão” (FERRETTI, S., 

2013, p. 264). A respeito do tema, sua identificação geográfica e narrativa metafísica, Sérgio Ferretti 

primeiramente discorre que 

 

No litoral do Maranhão, há regiões com dunas de areias denominadas de lençóis, 

dentre elas, a Ilha dos Lençóis, no município do Cururupu no litoral Norte, 

considerada como uma ilha encantada que serve de moradia ou de encantaria a Dom 

Sebastião e sua corte (Braga, 2001; Pereira: 2000; Andrade: 2002). As areias dos 

Lençóis lembrariam a região da África em que o rei teria desaparecido. No vizinho 

Estado do Pará, há também regiões conhecidas como morada ou encantaria de Dom 

Sebastião (Maués, 1977; Vergolino-Henry, 2004; Luca, 2010). Existe na Ilha dos 

Lençóis uma comunidade de albinos que são denominados de filhos do Rei Sebastião 

(FERRETTI, S., 2013, p. 263). 
 

 O texto prossegue com a análise sobre a proeminência do elemento humano nas  manifestações 

de culto à Dom Sebastião no Maranhão e Pará, em que o retorno do rei acontece pela invocação e 

força dos ritos nas linhas de Cura e Mina. El-Rey Dom Sebastião, em vez de permanecer “Encoberto” 

num paraíso distante, seu espírito seria incorporado em Terreiros, matas, dunas e encruzilhadas, seja 

em sua forma de nobre fidalgo ou touro bravo. Sérgio Ferretti faz referência ao argumento de Taíssa 

Luca, que cito conforme o recorte do autor: 

 

[…] esvaziou a conotação messiânica da crença no “Encoberto”. Nenhum mineiro 

espera o retorno do rei, simplesmente porque nenhum culto afro-brasileiro possui 

característica salvacionista. Nessa religião de integração, o sagrado imanente se faz 

presente cotidianamente em meio a experiência extática. O retorno do rei acontece a 

cada festa pública, sempre que um filho-de-santo recebe esta entidade (LUCA, 2010, 

p. 112). 

                                                           
249  Duque de Bragança e herói da Restauração Portuguesa perante o reino de Castela, maior potência militar da 

Europa à época, falecido em 1656 (Hermann, 1998). 

250  Nietzsche (1974; 2005; 2006; 2007; et al.) trata o mundo da vida enquanto mundo de vivência, experiência, 

sensações, percepções, afetos: o mundo de energia em movimento, o mundo de potência, pulsão, naturalidade; diferente 

do mundo dos conceitos, das ideias, das projeções, do idealismo em si. 
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 Pelos aspectos dos encantes da Ilha dos Lençóis, compreendo tratar-se, em certa medida, de 

elementos relacionados ao que é identificado nos campos histórico e filosófico enquanto metafísica 

da imanência, uma vez que o locus da natureza não está afastado do campo de sacralidade do espírito, 

e sim, o inverso: “natural e sagrado” se misturam, encontram-se imbricados numa teia em que as 

dimensões de um reverbera no outro. Portanto, diferente da metafísica da transcendência, o lugar do 

mundo não é maldito, condenado perante o plano etéreo/espiritual/puro, mas sim, divino e sagrado 

por sua própria natureza, encantada: magia imanente capaz não apenas de transportar os seres 

humanos à dimensões encantadas, paradisíacas, mas, fundamentalmente, também capazes de 

promover a integração do “paraíso” com o mundo, transformando a vida e a morte com o poder dos 

encantamentos – tal é a crença central das linhagens metafísicas em estudo. 

 Como ressonância deste locus de imanência sagrada da natureza, correlaciono a tese sobre a 

proeminência da intervenção humana no campo etéreo, capaz de trazer os seres encantados – divinos 

e sagrados – à festa na Terra, em que um rei português se encantou no momento de sua morte no 

Atlântico Africano, ao contrário de seguir os caminhos canônicos pela liturgia cristã: céu, inferno e, 

por vezes, purgatório. De acordo com a narrativa mítica em questão, Dom Sebastião e toda a 

tripulação de seu navio de guerra, teriam “entrado” dentro dos encantes da natureza, de tal modo, 

levados pelas ondas do mar até o litoral amazônico do Maranhão. 

 Nalgumas narrativas entre fontes orais e bibliográficas, o navio se aportou num local em que 

só havia croa, ocorrendo o encantamento quando Dom Sebastião pisou no chão pela primeira vez e 

fincou sua espada, momento mágico que fez a Ilha dos Lençóis emergir do mar no lugar da croa – 

uma crosta de terra não lavrada, em geologia o mesmo que “banco de areia” (IBGE, 2011). Noutras 

narrativas, o encantamento já ocorrera desde o toque do navio naqueles bancos de areia, portanto, o 

rei e sua nova corte já teriam pisado na nesta terra após seu encantamento251. 

                                                           
251  Os pontos de convergências entre ambas são três, em especial: (a) a Ilha dos Lençóis per si já seria um encante 

vivo, isto é, a manifestação viva de um encantamento – transatlântico, intercontinental e intercultural; (b) a Ilha dos 

Lençóis emergiu pela magia do Palácio da Encantaria já existente abaixo da croa; (c) Dom Sebastião e sua tripulação 

foram transportados por magia/atração deste referido Palácio; (d) Dom Sebastião e sua tripulação passaram a habitar o 

Palácio; (e) Dom Sebastião viveu primeira metamorfose pela transmutação no Touro Negro, sua tripulação em uma corte 

sagrada; (f) outras transmutações viriam a ocorrer com todos pelo princípio de fusões de espíritos, seja pela ancestralidade 

do lugar, seja pelas vindas da África e mesmo de Portugal; (g) a corte sagrada do Palácio da Encantaria na Ilha dos 

Lençóis viria crescer com a chegada de outros atores à trama, com destaque para as Princesas da Turquia, os Voduns de 

Daomé, os Orixás do Candomblé e outros seres errantes da diáspora, vindos da Mata de Codó, em especial – a grande 

família de Légua Boje Buá da Trindade e a encantadora e poderosa Barba Soeira; e, (f) toda esta corte encantada transita 

entre os mundos/reinos, conforme necessidades e mistérios ainda não dominados completamente pelos personagens 

humanos, manifestando-se em aparições na Ilha dos Lençóis ao longo destes séculos, bem como por meio do contato 

suprassensível/mediúnico com o fenômeno incorporação/possessão, de acordo com liturgias, credos e dogmas das 
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 Pela obra de maior referencial do tema, em que me aporto junto às fontes levantadas na 

primeira etapa do trabalho etnográfico, para as formulações anteriores acerca dos mistérios e poderes 

da Ilha dos Lençóis, cito que Sérgio Ferretti ressalva que os movimentos messiânicos do 

sebastianismo no Maranhão e Pará podem ser estudados como casos de hibridismo cultural ou de 

sincretismo religioso, por englobar um fenômeno em que elementos de uma forte narrativa cristã dos 

mundos portugueses são ressignificados por metafísicas de linhagens caboclas-maranhenses e 

africanas. Fenômeno que Jacqueline Hermann conceitua como “sincretismo afro-caboclo”: 

 

Minha pesquisa sobre os sebastianismos luso-brasileiros encontrou no caso 

maranhense, diversas inovações e especificidades que, de forma clara, agrega 

elementos da religiosidade africana e ameríndia, conformando, talvez, a versão mais 

genuinamente “brasileira” da crença sebastianista, na medida em que parece fundir 

e reelaborar aspectos importantes das três matrizes “originais” de nossa formação 

cultural (HERMANN, 2008, p. 40). 
 

 Na terra desta encantaria, em trabalho de campo no mês de janeiro de 2017 conheci o pajé e 

pai de santo Maneco, aquele que está em linha de sucessão sacerdotal atemporal na Ilha dos Lençóis, 

sua terra natal – atemporal por não ser possível determinar precisamente o registro cronológico de 

início da linhagem sacerdotal das encantarias nesta terra. Pela condição híbrida das religiosidades 

encantadas, as fronteiras entre as matrizes africanas e indígenas se romperam no serviço sacerdotal: 

cura e magia se entrelaçam, de tal modo, Maneco é pajé e pai de santo. Filho de uma grande curandeira 

e parteira, dona Laurinda, falecida em 26 de dezembro de 2016, pouco antes (23 dias) antes de minha 

chegada, motivo pelo qual encontrei a Ilha em luto profundo252. O pajé Maneco foi uma criança que 

cresceu na lida do mar e na cosmologia da encantaria dos Lençóis. Por sua narrativa conta que aos 10 

anos começou a ter os primeiros contatos com seus guias, encantados, caboclos e orixás, que 

começaram a lhe aparecer, dialogar e aconselhar, relação que permaneceu íntima pelos próximos dez 

anos. Aos 20 ocorreu sua iniciação de cabeça aos pés das dunas sagradas do Palácio do Rei Dom 

Sebastião: no Terreiro do Rei da Turquia recebeu o espírito de seu guia pela primeira vez, que desceu 

com a força de um raio jogando-lhe no chão, momento em que Oxóssi se manifestou fazendo de seu 

filho um iniciado pelo próprio Pai. Entre os presentes, estava o sacerdote da Ilha, Zé Mário, pajé de 

Cura e pai de Mina.  

                                                           
linhagens de encantaria do Maranhão, Pará e demais focos de influência pela sina da diáspora contínua – os caminhos 

migratórios do por vir. 

252  Tive registro de entrevistas com variados colaboradores, afirmando que praticamente todos os atuais habitantes 

dos Lençóis acima dos cinquenta anos, nasceram pelas mãos de dona Laurinda, muitos ainda foram por ela amamentados. 
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 O jovem Maneco ficara desacordado por um tempo após o fenômeno de incorporação de 

Oxóssi, uma manifestação rara entre os cultos afro-brasileiros/afro-caboclos. Uma vez que por 

receber a iniciação direta de seu Orixá não teve a cabeça feita por outro pai de santo, mas diretamente 

pelo guia, não devendo, portanto, obrigações a outro sacerdote ou sacerdotisa (estas categorias de 

obrigações são características em religiosidades de matrizes africanas). Todavia, os tambores do 

Palácio do Rei Dom Sebastião tocavam os pontos das linhas cruzadas de Cura e Mina, por 

conseguinte, o pajé Zé Mário o levou à Casa Fanti Ashanti, São Luís, para que seguisse sua iniciação 

na Mina com o pai Euclides, filho de Xangô, fundador da Casa. Por esta narrativa do próprio 

depoente, pai Euclides confirmara a veracidade do relato sobre o fenômeno de iniciação direta com 

Oxóssi, reconhecendo que “sua cabeça já estava feita”. Por estes méritos, a Casa Fanti Ashanti 

configurou-se como importante foco dos próximos parâmetros de pesquisa: bibliográfica, a partir da 

obra  – histórica e antropológica253 – de Mundicarmo Maria Ferretti Rocha; e empírica, via 

levantamento de um Inventário de História Oral (Meihy, 1996) pelo método da observação 

participante em prática etnográfica. 

 Ouvi dele algumas histórias sobre os segredos de seu senhor, “o dono da Ilha”, e os encantos 

das dunas. Estas versam sobre o que a literatura já trata, seriam o portal de um reino encantado, caso 

um mortal consiga realizar a magia de desencantar seu touro guardião, Turino254, será o responsável 

pela ascensão do Palácio da Encantaria do fundo das águas sagradas, afundando o Maranhão e 

fazendo da Terra um mundo de paraíso – “o sertão vai virar mar”. Em outro aspecto, o pajé Maneco 

conta uma nova visão sobre o “Encantado” Rei Dom Sebastião, conforme assim é comumente 

nomeado na Ilha nos dias de hoje (com “Rei” e “Dom” antecedendo seu nome): ao se encantar viveu 

uma outra transformação, a fusão de seu espírito com os de Tupinambá e Verequete, o Rei da Turquia. 

Este, por sua vez tem a genealogia de um Vodum daomeano, consagrado como guia ou chefe dos 

Terreiros de Tambor de Mina no Maranhão. De acordo com Sérgio Ferretti: 

 

Cascudo (1962) lembra que São Benedito, talvez por ser negro, não convergiu para 

nenhum orixá jeje-nagô importante na Bahia ou no Rio de Janeiro. Lembramos que 

no Maranhão e no Pará, São Benedito é sincretizado com o vodum daomeano toi 

                                                           
253  Conforme compreensão sobre a construção da Etnografia (Carvalho, 2001; Peirano, 1995) como campo de maior 

autonomia das Humanidades que aproxima o conhecimento histórico/historiográfico do antropológico/culturalista e se 

distancia pelas especificidades atribuídas ao trabalho de vivência, observação e narrativa de fenômenos socioculturais: 

“não só em ilhas distantes e isoladas”, mas por toda e qualquer ordem de fenômenos, inclusive em meio ao mais trivial 

dos acontecimentos, como a fila do pão na padaria de manhã. Perspectiva em construção e acordo com tese defendida 

pelos principais referenciais trabalhados, Sérgio e Mundicarmo Ferretti, tratados no decorrer da pesquisa e narrativa.  

254  O Touro Negro – ou, conforme uma senhora dona de um armazém em Cururupu lembrou-me: o Boi-da-Cara-

Preta. 
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Averequete ou Verequete. Costa Eduardo (1948), afirma que no Maranhão Santa 

Bárbara é a chefe dos terreiros de Mina e que Verequete (São Benedito) foi indicado 

por ela como seu delegado ou guia nas cerimônias das casas de culto. No Maranhão, 

Verequete, é considerado o chefe das cerimônias do culto do tambor de mina 

(FERRETTI, S., 1998, p. 191). 
 

 Portanto, Turino traz um poder que está além da forma original de cada uma das personas 

sagradas em suas respectivas matrizes culturais. Outras fusões espirituais viriam a lhe somar mais 

força e poder, conforme busco tratar no decorrer da narrativa, contudo, põe-se em relevo os atributos 

divinos sobre o “dono da Ilha”: as visões sagradas trazem a ele o caráter de uma divindade híbrida, 

capaz de transitar entre todas as linhas. Logo, este ser divinamente híbrido, além das fusões entre 

Dom Sebastião, Tupinambá e o Rei da Turquia, por esta narrativa do novo milênio, traz também a 

identidade de ser um Exu: o ser nas cosmologias de matrizes iorubanas, capaz de literalmente transitar 

entre todas as linhas, além do bem e do mal. 

 No intercurso destas travessias e instruções de meu orientador, elaboramos o projeto de 

organizar a escrita/narrativa através de tópicos específicos entre “Teias e Tramas” dos encantes 

cruzados nos paradoxos Ilha dos Lençóis. Perquirindo os traços históricos no entremeio de suas 

narrativas metafísicas: o foco exato do campo de formulação da arqui-escritura – em perspectiva do 

pensamento derridiano, pós-estruturalista. Leitura em que a metafísica apresenta-se enquanto 

linguagem cultural, um modo de interação, formulação e comunicação do mundo e com o mundo: 

afecção, enunciação (Deleuze, 1988, 2002; Spinoza, 1973). Portanto, ressalvo este aspecto também 

híbrido da pesquisa, quando nasceu esta perspectiva de organização da escrita, a concebemos 

gradualmente na trajetória de outra pesquisa, até desembocar na delimitação destes recortes. “Teias” 

e “Tramas” conectadas pelos sinais deixados no tempo das experiências de contato, trocas e fusões 

interculturais da diáspora atlântica. Escritas narrativas sem o sentido linear de argumentação clássica 

do texto dissertativo, em que o pesquisador aportado num arcabouço teórico-metodológico, volverá 

sua atenção à experiência vivida, o objeto, a fim de comprovar ou refutar uma tese255. 

 No momento de estudo das tramas históricas e das teias metafísicas, recorro à concepção de 

arqueologia de Michel Foucault (2000): vista como descrição intrínseca do monumento/documento. 

                                                           
255  Ao contrário disto, tanto o recorte temático/definição do objeto, quanto às referências teóricas e filosóficas, 

possuem a familiaridade de trazem mais abertura/possibilidades do que encerramento/respostas. Primeiro devido ao 

caráter móvel das linhagens de matrizes afro-ameríndias no cenário das encantarias maranhenses, em que o mito 

acompanha o curso dos fatos, dos encontros e desencontros dos sujeitos da diáspora, quando as teias da linguagem 

metafísica expressam os registros das tramas humanas. Em seguida, pela proeminência dos atores na construção da arqui-

escritura/rastros culturais por meio dos ritos de incorporação/possessão mediúnica dos encantados, quando o mito toma 

carne e pisa no chão, dançando aos sons de tambores e maracás, o ritmo dos Terreiros do Pará e Maranhão. 
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Teoria e método de investigação e produção de conhecimento histórico-antropológico, que eleva a 

ordem do discurso à noção de acontecimento256. Podemos tomar como nota que o melhor a ser feito 

seja justamente reconhecer as limitações do ofício de historiar, e, tomar consciência de que uma parte 

do passado foi perdida, muito em função da perseguição sistêmica contras as linhagens de encantaria 

afro-ameríndias. Portanto, o que nos resta a fazer é arqueologia em sentido foucaultiano: escavar, 

caçar, farejar os indícios, os sinais, os rastros, os detalhes. Trabalhar o campo da etnografia e não 

adotar uma versão restrita ou unilateral, de tomar o partido sobre “essa” ou “aquela” narrativa, de 

levar em demasia se “uma” ou “outra” versão seria mais “pura”, “autêntica” e as outras mais 

“misturada”, “contaminada”. 

 Por tal feito, o trabalho com o método de arqueologia do saber no campo da linguagem 

metafísica/cultural, que tem por base o levantamento do acervo documental entre mitos, lendas e 

letras de pontos e hinos das encantarias na Ilha dos Lençóis, bem como o acervo de História Oral com 

depoimentos/entrevistas/relatos. A pesquisa já conta com um Arquivo iniciado pela primeira etapa 

do trabalho etnográfico na Baixada Maranhense (janeiro/2017), cabendo no decurso da pesquisa 

ampliá-lo. 

  Ao todo, duas “Teias” e duas “Tramas” entremeadas por recortes temáticos. Cada uma 

interconectada com as demais, porém sem a ordem de uma sequência cronológica absoluta, a não ser 

em relação à análise dos processos de povoamento (ancestral) e colonização (moderno) desta região 

amazônica. Mas de acordo com a proposta narrativa de percorrer o ambiente das linhagens encantadas 

por meio de sua linguagem metafísica, com o foco na investigação sobre a formação da arqui-escritura 

Del-Rey Dom Sebastião nos encantes da Ilha dos Lençóis: as escrituras sagradas das encantarias, 

perquirindo os rastros/traços de registro histórico pela narrativa que atravessou a virada do milênio. 

De tal modo, o recorte temporal selecionado situa-se nos últimos 10 anos do século XX e nos 10 

primeiros do século XXI: 1991 à 2010. Ao final, tenho em mente reflexões no campo metafísico de 

narrativas históricas, uma vez que a metafísica constitui-se como o arquivo dos ramos de escrita da 

história aos quais me identifico e tenho como referencial para a constituição desta pesquisa, os da 

História Cultural e do Pós-Estruturalismo – concepções contemporâneas que buscam reconhecer 

outras epistemologias e narrativas, que não às ontológicas autocentradas da modernidade europeia. 

                                                           
256  “A arqueologia é uma história dos discursos considerados como monumentos, isto é, em sua espessura própria, 

na materialidade que os caracteriza; ela procura determinar as condições de existência do discurso tomado como 

acontecimento em relação a outros acontecimentos, discursivos ou não. Isso significa dizer que a arqueologia analisa os 

discursos como práticas que obedecem a regras de formação: dos objetos, dos modos de enunciação, dos conceitos e dos 

temas e teorias, como procurei mostrar” (MACHADO, 1981, p. 154). 
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 Seguindo esta linha de raciocínio, os demais debates teóricos/conceituais estarão postos no 

decorrer e dentro das narrativas históricas. Contudo, a perspectiva em “Teias e Tramas” vêm a 

cumprir com o propósito de sistematização da escrita em tópicos, tanto do que é definido 

academicamente enquanto objeto, quanto das fundamentações teórico-metodológicas, hipóteses, 

objetivos. Sobretudo, os rastros do Boi Turino na arqui-escritura Del-Rey Dom Sebastião, os códigos 

e sinais das narrativas metafísicas que abraçam seus encantes nos paradoxos da Ilha dos Lençóis. 

Cada tópico também serão linhas cruzadas umas dentro das outras a partir dos recortes temáticos. As 

concebi no estilo narrativo enquanto dilatação do estilo dissertativo, uma vez que os temas provocam 

esta intersecção. Por vezes farei referência ao conceito ou à abordagens presentes nas tramas, o que 

facilitará, em minha compreensão, a fluidez da narrativa mítica. No decorrer destes cruzamentos, 

interstícios sobre as habilidades de uma das mais “mal-ditas” entre todas as artes mágicas, a dita 

feitiçaria: termo historicamente capaz de unificar, mesmo que às avessas, todas as linhagens de 

religiosidades encantadas amazônicas. Enquanto que a proposta de montagem da escrita concentra-

se pela perspectiva de elaboração de Teias e Tramas. A saber: 

 I – Teias dos Encantes: fluxo divino, humano e animal; composto pela abertura de um 

interstício de reflexão filosófica pela metáfora Das três transmutações de Zaratustra (Nietzsche, 

2006). Pela sequência: em primeiro uma exposição de caráter introdutório às tramas do Arquipélago 

de Maiaú (MA) e os respectivos referenciais teóricos sobre as encantarias da Ilha dos Lençóis (Item 

1.1 – As tramas do Arquipélago de Maiaú: o ninho dos pássaros de cor-de-fogo). Em segundo, a 

fundamentação sobre a relação do estilo narrativo com as premissas de mestiçagem intelectual 

(Serres, 1990), com base no entendimento de montagem (Taussig, 1998), etnografia (Ferretti, S.) e 

pertencimento (Serres, 2004). O teor desta justificativa cai sobre a relevância das linhagens de 

encantarias enquanto intersecção com o tema de estudo, conforme pretendo justificar (Item 1.2 – 

Mestiçagem intelectual e estilo narrativo: montagem, etnografia e pertencimento). 

 No seguimento as abordagens concentram-se em: terceiro, explicação sobre o histórico da 

pesquisa em justificativa à elaboração do conceito de religiosidades encantadas, sob a leitura do 

conceito de religiosidade popular inserido nas especificidades de encantarias e pajelanças 

amazônicas e maranhenses (Item 1.3 – Religiosidades encantadas: pontos riscados entre magia, 

natureza e imanência). Em quarto, a problematização sobre a emergência das Encantarias de Linhas 

Cruzadas de Mina e Cura no Maranhão, pelo viés de relações híbridas durante o processo histórico 

de diáspora atlântica – afro-ameríndia (Item 1.4 – Encantaria’s de Cura e Mina: a emergência de 

linhas cruzadas na Amazônia Atlântica). 
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 Tema que traz ao debate as formulações e polêmicas entre os Estudos Culturais “Pós-

Coloniais” e “Decoloniais”. Por onde buscarei justificar a relação de minha compreensão teórica de 

mestiçagem intelectual inserida no projeto de Diálogo do Sul Global, postulado pelo sociólogo 

peruano Ramón Grosfoguel (2008). A defesa de uma postura epistemológica pela perspectiva de 

autonomia perante a colonialidade do poder (Dussel, 2016), em reconhecimento do lugar de fala da 

pesquisa latino-americanista enquanto meio de negociação cultural (Hall, 1997) e agenciamento do 

processo agonístico da subalternidade (Bhabha, 2005). De tal modo, um projeto identificado pelo 

ponto de vista do “Sul”, mas não apenas regionalizado e sim “Global”: em referência a toda à diáspora 

abaixo da Linha do Equador na modernidade. Todavia, Grosfoguel pensa uma postura epistemológica 

que não esteja presa ao que definiu como fundamentalismos de nenhuma das matrizes de pensamento 

em questão, hegemônicas (pelo discurso civilizador eurocentrado) ou subalternas (pela crítica latino-

americanista). Por ser assim, o significado de “Diálogo” do “Sul Global”. 

 O propósito desta secção que aufere relevância por todo o trabalho, passa por tratar da 

construção partilhada da noção de Linhas Cruzadas entre as Encantarias da Ilha dos Lençóis, que 

traz à si os rastros históricos subalternos do Maranhão, Brasil e América Latina. A partilha 

constitutiva desta noção teve início em primeiro momento sob a orientação de Leandro Mendes Rocha 

(investigações e debates sobre sincretismo, hibridação, rizomas, agency (Giddens, 1981), diáspora, 

identidade, sujeito, processo, multidimensionalidade). Em segundo momento a partir de referenciais 

teóricos: Michael Taussig, Michel Serres, Sérgio Ferretti e Mundicarmo Ferretti – em especial. E, em 

terceiro momento, a observação participante e entrevistas com sacerdotes e sacerdotisas de 

pajelanças/encantarias na Baixada Maranhense, em especial quando o pajé Maneco “amarra o ponto 

final” e conceitua sua matriz de religiosidade na Ilha dos Lençóis por linhas cruzadas. Destarte, a 

argumentação neste foco centra-se em problematizar duas questões. Uma é o cruzamento identitário 

entre matrizes africanas, indígenas e caboclas nas linhas cruzadas em debate com a perspectiva de 

etnogênese de Andion Arruti (1997), em que o étnico é tratado como “categoria organizacional, e 

não uma unidade substantiva” (p. 87). O objeto dentro das estruturas de domínio da colonialidade 

de poder na América Latina. No entremeio da trama a outra questão, tratar a fundamentação sobre os 

conceitos de “religiosidade” e “religiosidades encantadas” com maior acuidade, juntamente do 

apontamento inicial das perspectivas filosóficas sobre a metafísica da imanência pela especificidade 

dos Lençóis. 

 Por fim, a perspectiva conclusiva desta secção é elaborada pelo aprofundamento nos 

referenciais teóricos e filosóficos que circundam a investigação, sobretudo, a perspectiva de 
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construção de uma arqui-escritura em torno da representação Del-Rey Dom Sebastião nas encantarias 

da Ilha dos Lençóis. Isto, de acordo com o fluxo cultural estabelecido com outras terras de encantaria 

e ritos mágicos inseridos nas rotas da diáspora, a exemplo das trocas e fusões culturais entre os 

Terreiros de São Luís (Mina) e das Matas de Codó (Terecô) com as linhagens de pajelanças (Cura) 

da Baixada Maranhense. Momento em que me empenho a traçar os parâmetros entre o recorte 

temático das encantarias na Ilha dos Lençóis com a noção de presença cultural por meio da 

elaboração de uma arqui-escritura – perspectiva central deste estudo (Item 1.5 – Arqui-escritura: a 

inscrição do nome próprio entre paradoxos do tempo histórico)257. Ressalvo que a relevância da 

formulação começa pela influência cabal da concepção de arqui-escritura na constituição das 

concepções que trabalho de narrativa histórica258. 

 Derrida (2008) leva a fundo o questionamento que acabou por desconstruir a noção de tempo 

histórico pela invenção da escrita – tradicionalmente descrita há cerca de 6.500 anos e marco divisor 

entre as construções de “pré-história” e “história”. O “fato” que teria determinado o início da história, 

classificado povos, terras, destinos enquanto pré-históricos, seria na leitura derridiana, apenas uma 

versão, e, de longe, a mais significativa, profunda, complexa. O autor formula que pelo rastro destas 

concepções, houve de incidir um problema muito grande no pensamento, o que ele identificou 

enquanto metafísica do enclausuramento. Uma forma de poder que opera por estruturas rígidas de 

enunciado, limitadas por ordem binária maniqueísta. Geralmente categorizada em sistemas teológicos 

monoteístas, cujo preceito central seria o de centralidade da identidade, unidade do sujeito, o que 

                                                           
257  Seguido pelos respectivos subitens: 1.5.1 (Pesquisa, sujeito e narrador: interstícios humanos, diálogos 

interculturais), 1.5.2 (Metodologia empírica: tramas de uma observação participativa em teias oníricas) e 1.5.3 

(Arqueologia e Genealogia: mito como arquivo, metafísica como linguagem). 

258  A começar pela noção do que seja escrita ou escritura, dado que a argumentação de Jacques Derrida parte da 

noção de que não faz sentido algum dizer que há ou que já houve, alguma sociedade sem estas práticas culturais: escrita 

e escritura. Momento em que será oportuno dialogar com um debate que envolveu uma das mais intensas e polêmicas do 

campo cultural, antropológico, linguístico e histórico, quando Derrida formula a concepção de arqui-escritura e refuta a 

principal formulação de Claude Lévi-Strauss (1975) sobre os nhambiquaras (comunidade amazônica que deu notoriedade 

ao antropólogo), de que estes não tivessem escrita. 
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acabou por enclausurar o gênio humano259, negando sua capacidade de ação, ressignificação, 

intervenção e diferença – différance260. 

 II – Tramas da Ilha dos Lençóis: dunas amazônicas, areias africanas; momento em que 

trabalharei mais acentuadamente com referenciais historiográficos261 pela perspectiva de localização 

do recorte amazônico nos debates de latinoamericanidade, ancestralidade sagrada e colonização 

europeia, concentrando-se no fluxo cultural diaspórico para dar seguimento aos rastros de mitos por 

intricados rizomas da pajelança e encantaria amazônicas, em busca das fendas que fervilharam os 

caldeirões culturais encantados. A perspectiva central desta Trama é dedicada à problematização das 

relações entre as teias metafísicas e as tramas narrativas das encantarias maranhenses, pelo foco dos 

paradoxos Ilha dos Lençóis dentro do panorama da diáspora atlântica (Hall, 2013). 

 Na oportunidade de ser a narrativa centrada na perspectiva mítica encantada, conceitos e 

abordagens tratadas na secção anterior, de relevância à justificativa teórica, serão aprofundados e 

inseridos nesta proposta de localização do recorte amazônico atlântico. As tramas diaspóricas 

enquanto caldeirões culturais em que o curandeirismo atuou enquanto fator de melhor aproximação 

de signos interculturais, fator de hibridação de religiosidades encantada. Caminhos cognoscíveis pela 

presença cultural da oralidade e narrativa (Item 2.4 – Oralidade e narrativa’s: eficácias instrumentais 

e simbólicas do mito). Pensar o mito na literatura, problematizar sua acepção e identificar a eficácia 

de sua função (Item 2.5 – Rizomas, sujeito e caos: o voo do “eu” na diáspora do Fogo e do Sol). Por 

fim, apontamentos de um estudo relacionado aos paradoxos entre rizomas (Deleuze, 1995), sujeito 

(Foucault, 1979-2010) e caos (Nietzsche, 1974-2006) nos rastros da arqui-escritura (Derrida, 2008). 

Por assim ser, parte dos objetivos deste trabalho é “dar voz” às narrativas “esquecidas” ancestrais das 

linhagens encantadas e silenciadas e abrir uma inferência sobre o “êxtase” mítico e psicossensorial 

de “incorporações” entre a cruz e as fadas – alegorias lançadas à ambivalência dos sujeitos 

diaspóricos). Logo, o método de trabalho por meio de relatos dos próprios atores, com início do 

                                                           
259  A metafísica do enclausuramento, por esta ótica, nega a condição de agente da trama, daquele tece e desfaz as 

teias de significado em si mesmo, porque ao contrário de ter uma consciência una ou unitária, esse ator vivencia múltiplas 

experiências que, ao interagirem entre si, formam estados locais/temporais de percepção, compreensões circunscritas às 

contingências de sua elaboração, às condições orgânicas/neurológicas, afetivas/abstratas. Toda uma gama de eventos 

processados ao mesmo tempo por todos os sentidos perceptíveis possíveis, formam as contingências em que a experiência 

vivida recebe uma primeira noção, antes mesmo de ser racionalmente descrita, interpretada, conceituada. Esta noção lhe 

confere uma impressão, algo sentido no plano afetivo, ela se relaciona com toda a carga de recordação consciente e 

inconsciente deste momento que as formulações racionalizadas viriam a tomar o corpo da cultura. Expressar códigos de 

valorações, possibilidades de experimentações, variabilidade de condições, e não a redução, o enclausuramento da 

vivência numa ordem binária de origem metafísica maniqueísta, monoteísta. 

260  DERRIDA, Jacques. “L'écriture et la différence”. Paris: Éditions du Seuil, 1967 / _____. “A escritura e a 

diferença”. São Paulo: Editora Perspectiva, 2009. 

261  Benjamin, 1986; Bosi, 1994; Eliade,1998; Furtado & Iglésias, 1963; Le Goff, 1996; Prado Júnior, 1985; et al.. 
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tratamento de depoimentos/entrevistas coletados ao longo dos trabalhos etnográficos (Item 2.7 – Baía 

dos Lençóis: vozes e mistérios do Monte Submarino do Maranhão). 

 III – Teias narrativas encantadas: imanência do espírito, dança da consciência; em primeiro 

momento, pensar as nuances de consciência antropófaga entre sujeitos diaspóricos; trabalhar as 

concepções entre narrativa histórica e linguagem sagrada, para, em seguida lançar mão de duas esferas 

narrativas: as que envolvem o agenciamento subalterno de praticantes das encantarias e as narrativas 

metafísicas elaboradas no curso de suas travessias. Em segundo momento analisar as formulações 

sobre pajelança e encantaria de matrizes maranhenses; proceder narrativa sobre as escrituras sagradas 

do Maranhão a partir dos depoimentos orais levantados na primeira prática de campo – e de outras 

fontes arroladas na literatura: tambor, maracá, vodum, pena e magia. Perquirir a genealogia das 

Encantarias de Linhas Cruzadas: investigação sobre as ramificações das encantarias a partir dos 

referenciais de mito de inversão (Ferretti, S., 2013) dos encantes da Ilha dos Lençóis. Ouvir e dar 

vozes à linguagem sagrada e às narrativas humanas (aprofundar nos relatos de histórias de vida, 

depoimentos/entrevistas). Levantamento de índices de hibridação na linguagem metafísica entre 

religiosidades encantadas: linhas de Cura, Mina e linhas cruzadas262. 

  

 Por estes caminhos de análise, defendo a tese central de que a encantaria amazônica ao 

contribuir com o processo de reconhecimento identitário entre os sujeitos diaspóricos, trabalhou 

enquanto elemento gregário, agente civilizatório, nos cenários dos espaços transnacionais amazônicos 

(Hannerz, 1997). Em que a região da Ilha dos Lençóis integrou os mundos coloniais portugueses 

como locus privilegiado de rota atlântica. Inclusive por força das correntes marítimas, que 

favoreceram a ligação direta com a metrópole e territorialidades centrais do litoral africano. Ainda 

também como “abertura” à Amazônia e posto avançado ao Caribe. Fatores que se unificam e se 

traduzem pelo estabelecimento de laços sociais que atuaram como meios de suporte ao imigrante em 

sua realidade imediata, muitas vezes relacionadas às necessidades de alimentação, abrigo, medicação, 

segurança, proteção, direção/aconselhamento, destacando-se as atuações de lideranças como agentes 

de saúde, árbitros comunitários, conselheiros, parceiros econômicos etc., tais os casos investigados 

de linhagens encantadas das linhas cruzadas. 

 

 

                                                           
262  IV – Tramas da Velha Arte de Encantamento: elaboração final, abordagens de perspectivas filosóficas das 

Encantarias de Linhas Cruzadas na Amazônia Atlântica. 
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INTERPRETAÇÕES MATRIMONIAIS: O ENLACE ENTRE 

JUANA E FELIPE DE CASTELA (1496-1506) 
 

 

Marcos Vinícius Marinho Fernandes263 
 

 

RESUMO: Os enlaces políticos medievais ensejam uma multiplicidade de assuntos para estudo, dado 

que eles tocavam não só na intimidade conjugal como nas relações políticas entre os reinos. O 

matrimônio de Juana, a Louca, e Felipe, o Belo, pretendia unir as coroas de Castela e Aragão ao Sacro 

Império Romano Germânico, consolidando uma liga de potentados contra a França. Criada para 

resolver uma situação, esta liga acabou por tornar-se um estorvo para seus próprios membros. 

Averiguando o que dois autores de grande reverberação moral falaram sobre o Matrimônio alguns 

séculos antes, pretende-se contextualizar esse suposto malfadado matrimônio segundo a perspectiva 

de seus contemporâneos, aproximando-se mais da visão que lhes era própria, ao passo que se afastará 

da visão anacrônica que muitas vezes lhe desdenhou a eficácia. 

 

 

 

Meu objeto de estudo é a eficácia política do matrimônio de Juana a Louca e Felipe o Belo. O 

filho do Imperador Maximiliano desposou em 1496 a terceira filha dos Reis Católicos, ao mesmo 

tempo que seu irmão, Juan, desposou a irmã de Felipe, Margarida. Esta união dupla fora motivada 

primeiramente pela situação de inimizade em comum contra a França que os pais e soberanos se 

encontravam. Margarida, que por muito tempo fora preparada para casar-se com o Delfim da França, 

fora trocada por Ana da Bretanha sem muita cerimônia. Somada a outras, esta ofensa tornou mais 

grave a disposição de Maximiliano para com os franceses. Se um casamento já era uma aliança 

política de peso, um casamento duplo era uma união ainda mais forte. Isso era particularmente 

verdadeiro no caso de Maximiliano, que casou seus únicos filhos com a família Trastâmara. 

Houve uma troca de filhas, especialmente considerando que na cultura familiar da época, 

genros e noras eram chamados de filhos por seus sogros, a quem não hesitavam chamar de pais. 

Através do matrimônio, a família recebia em seu seio um elemento de fora, tornando-o parte de si 
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pela equabilidade de estados de marido e mulher. Essa participação se estendia a todas as honras, 

dignidades e privilégios detidos pelo marido.264  

Que as mulheres assumiam a posição social do marido, não é nenhuma novidade. Mas que o 

mesmo valesse para os maridos, eis aí uma situação fadada a causar desconforto. Diferentemente de 

outros reinos, Castela admitia que um homem inferior assumisse o título de sua esposa, quando ela 

fosse detentora de um. E foi isso que aconteceu com Felipe e Juana. Para analisar melhor este 

casamento, convém obter um panorama geral das ideias pré-definidas de matrimônio possíveis 

naquele momento. 

 

1. Visões de matrimônio:  

 

Stº Tomás justifica a existência do matrimônio por uma necessidade oriunda da natureza das 

criaturas, a procriação para a perpetuação da espécie. Seu fim principal é a geração de filhos, sua 

criação e educação até tornarem-se homens completos. Seu fim secundário e complementar é o 

obséquio mútuo entre os cônjuges, que devem permanecer unidos a fim de cumprir com o propósito 

primário de gerar e educar os filhos. Dispondo o Criador que as crianças humanas demorassem muito 

tempo para se desenvolver até a plena vida adulta, deveriam os pais viver atados um ao outro por 

tanto ou mais tempo. Além disso, o casamento é conveniente porque, diz Sto Tomás, “na sociedade, 

algumas tarefas cabem ao homem e outras à mulher”265, deixando claro que a razão natural do 

matrimônio se baseava primordialmente nos deveres de estado que contraem os nubentes para com 

Deus, a família, e a sociedade, e não na celebração do amor entre eles. 

Esse é o conceito ideal do matrimônio e da sua justificação terrena, mas que não ignora a 

realidade carnal inerente que, a julgar pelo número de artigos que lhe são dedicados, provavelmente 

suscitava fortes debates. O estado matrimonial, por mais honesto que fosse, estava abaixo do estado 

dos religiosos que consagravam sua castidade a Deus. Stº Tomás rejeitava a proposição de que o 

matrimônio tivesse algo de pecaminoso em si, mas o faz com certas reservas, devido à necessidade 

da união conjugal e do prazer que dela deriva. Ele afirma: “Nós nos unimos com Deus pelo hábito da 

graça e pelo ato da contemplação e do amor. Por onde, tudo o que impede a primeira união é sempre 

pecado. Mas nem sempre o é o que impede a segunda; pois, qualquer ocupação lícita com as coisas 
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inferiores dissipa a alma e a torna incapaz de se unir atualmente com Deus. O que sobretudo se dá 

com a conjunção canal, que trava a mente por causa da intensidade do prazer. Por isso, os que se 

deram à contemplação das coisas divinas ou ao trato dos sacramentos se lhes impõe que, quando a 

isso se entregarem, se abstenham das suas mulheres”266.  

Stº Tomás entende que o matrimônio serve também para satisfazer a concupiscência –atração 

dos homens pelos prazeres terrenos, sequela do pecado original– de forma legítima, para que ela não 

incitasse más ações4. O matrimônio era a circunscrição na qual se tornava legítimo dar vazão aos 

instintos carnais. Embora seja um ato solicitado pela concupiscência, esta é reprimida dentro do 

matrimônio, pois se subordina à razão5. 

 O casamento não deveria ser sacramentado sob coação, pois isso o tornaria inválido. Sendo 

cada um dono de seu corpo, apenas a própria pessoa poderia dar-se à outra. A “servidão perpétua” 

que pressupõe o matrimônio é o principal argumento que sustenta a proibição de que os pais coajam 

o filho livre a contraí-lo. Eles podem, porém, induzi-lo pela razão, e sendo esta por necessidade ou 

por honestidade, o filho estaria obrigado a acatar o desejo paterno. Por necessidade, entende-se todo 

tipo de situação na qual uma determinada aliança traria vantagens para os nubentes ou para as 

respectivas famílias. Negar-se a cumprir tal desejo honesto e necessário seria quase um pecado. E, 

nessa perspectiva, encaixam-se bem as uniões nobiliárquicas. Os infantes deveriam estar preparados 

para servir ao reino com sua vida, e sabiam que não poderiam casar-se a bel-prazer. 

 Além disso, Stº Tomás não nega o direito dos pais de discutirem os esponsais em nome dos 

filhos, ou seja, as promessas de matrimônios futuros. Embora ele diga que os pais deveriam jurar em 

nome dos filhos sob a condição do futuro consentimento destes, em outra parte entende que a quebra 

de um compromisso de casamento é grave6. O fato é que, mesmo de boa fé, os pais acabavam por 

decidir sobre o matrimônio dos filhos, uma vez que era condenável romper a promessa por motivos 

que não fossem realmente graves. 

No século XIII, Alfonso X compilou as Siete Partidas, organizando e redigindo leis e costumes 

castelhanos267. O rei legou um ordenamento jurídico que ainda gozava de autoridade moral e legal no 

Renascimento, e que era referência em toda a Península Ibérica. Se anteriormente vimos como Stº 

Tomás de Aquino definia e explicava o matrimônio, elucidando sua concepção cristã e escolástica, 

veremos agora como as leis castelhanas o faziam. Não são ideias contrárias, afinal o princípio 
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sacramental do matrimônio como instituição divina para a perpetuação da espécie é comum a ambas 

as obras, e nas próprias Partidas há correlação entre “leis” e “crenças”268; trata-se de perceber 

especificidades sutis na tradição castelhana. 

Nas Siete Partidas, são muito mais explícitas as referências aos motivos mundanos do 

casamento, como a beleza das mulheres, o dote, a união – ou desunião – entre linhagens269. Na 

formulação das leis castelhanas, certas particularidades do reino exigiam que alguns temas fossem 

tratados com cores mais ibéricas. Embora Stº Tomás aborde o problema dos casamentos com infiéis, 

nas Siete Partidas a questão é formulada tendo em vista principalmente o casamento com mouros e 

judeus, um problema não tão eminente em Fossanova, onde Aquino escrevera sua obra. Assim, os 

cristãos ibéricos eram instruídos a condicionar casamentos com mouras ou judias à conversão destas 

ao cristianismo270. 

Se na Suma Teológica o matrimônio é o último dos sacramentos a ser debatido, nas Siete 

Partidas ele ocupa lugar mais honroso. O casamento é tratado na Quarta Partida, no centro da obra, 

como o coração que dá vida a todos os membros13. Esse é seu papel na sociedade. Afinal, é através 

do ato matrimonial que a vida humana se perpetua no mundo, dignificando a instituição que deveria 

salvaguardar o ato contínuo da criação divina operada através dos casais. 

Numa sociedade que se estrutura de forma hierárquica, em que as diferentes ordens refletem 

a ordem instituída na criação, o nascimento condicionava a vida e a história da pessoa. “Tal pai, tal 

filho”; os filhos nasciam para tomar parte da posição de seus pais na terra, fosse mandando, ou 

obedecendo. É também nesse sentido que o matrimônio sustentava e vivificava a sociedade, ao 

fornecer os contingentes necessários para ocupar os postos do corpo social. A família era o repositório 

das conquistas e méritos de seus membros, e os filhos eram a garantia de perpetuação dessa riqueza 

material e espiritual no futuro. 

Apesar de que a retórica das Partidas aponte para o caráter imutável da sociedade e de suas 

hierarquias, o casamento era uma das chaves que permitiam que as pessoas mudassem de posição, 

casando-se acima ou abaixo na escala social. O matrimônio possibilitava ainda ascensões/descensos 

sutis, com resultados significativos para os envolvidos. Incontáveis uniões foram estabelecidas entre 

noivas endinheiradas, procurando dignificar-se, e rapazes de estirpe necessitados de dinheiro. Quanto 
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aos casamentos entre pessoas de mesmo nível, eram certamente motivados pelo apoio mútuo que as 

famílias envolvidas pretendiam. 

A leitura contrastada entre a Suma Teológica e as Siete Partidas permite observar o quanto as 

duas obras são convergentes. Os impedimentos matrimoniais, as causas de anulação e divórcio, os 

conceitos de honra feminina e masculina, em geral, são muito semelhantes, explicados através da 

mesma razão. Nas Partidas, as especificidades ibéricas são perfeitamente adequadas à razão da Suma. 

O matrimônio, portanto, é a união de um homem com uma mulher com o intuito de gerar filhos, 

educá-los e criá-los. 

Ora, todos esses aspectos do matrimônio que são comuns a Sto Tomás e às Siete Partidas 

continuarão pautando e orientando toda a política matrimonial das famílias reais europeias durante 

Renascimento e mesmo além dele. Isso indica que existia um repositório cultural comum entre os 

diversos reinos europeus nos quais se pode identificar uma comunidade conceitual referente ao 

matrimônio. Essa comunidade não se refere somente ao espaço, mas também ao tempo, uma vez que 

o que se diz sobre o matrimônio no século XIII na Itália é muito semelhante ao que se diz na Castela 

do século XVI – não só é semelhante, mas muitas vezes é a mesma coisa. Os textos escolásticos e 

legais do século XIII que apresentei continuaram plenos de sentido mesmo nos séculos mais 

avançados da Idade Moderna, ao menos no mundo católico-ibérico. A continuidade e perpetuação 

desses valores é atestada não só pelas fontes mais tipicamente identificadas como legais ou teóricas, 

mas também nas fontes narrativas dos matrimônios régios e de como estes funcionavam na prática, 

demonstrando, assim, que havia interesse em preservar a doutrina matrimonial ao longo do tempo, 

doutrina que ao mesmo tempo que influía na realidade, também recebia ingerências dela. 

 

2. Enlaces políticos 

 

Ao casar-se com Felipe, Juana estava no caminho para ser uma consorte. Terceira na linha de 

sucessão, não era provável que algum dia a coroa de sua mãe recaísse sobre sua cabeça. Primeiro, 

haveria de acompanhar o marido onde fosse, em Flandres, dar-lhe prole, gerir sua casa e representar 

os interesses de seus pais. A princípio, teriam uma vida de governantes da Borgonha, que já era um 

trabalho significativo. Mas um dia Maximiliano morreria, e Felipe e Juana se tornariam os 

Imperadores do Sacro Império Romano-Germânico, que possuía um espectro muito maior que o 

ducado da Borgonha.  
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Entretanto, aconteceu que Juan, o herdeiro dos Trastâmara, morreu menos de um ano depois 

do seu casamento. Sua irmã mais velha, Leonor, rainha de Portugal, recebeu assim o título de princesa 

de Astúrias, nome dado ao herdeiro de Castela. Embora fosse a primeira filha, os homens tinham 

precedência sobre as mulheres na linha de sucessão. Leonor também morreu poucos anos depois, 

fazendo recair sobre Juana a herança de sua mãe. Se antes ela tinha seu status de arquiduquesa de 

Astúrias apenas por casamento, agora, como a princesa de Astúrias, ela se tornara uma herdeira em 

si mesma. Embora continuasse em paridade com o marido, ser a proprietária de um título conferia-

lhe um destaque muito maior do que por casamento. 

Juana ficou grávida do primeiro filho em 1499. Uma gravidez de uma dama da nobreza é um 

assunto de caráter eminentemente público, que nesse caso afetava milhares de pessoas direta e 

indiretamente, o que fazia com que seus interesses se voltassem para toda a gestação. A geração de 

filhos legítimos era o fim primário de um matrimônio, e a expectativa de um primogênito deve ter 

sido grande durante cerca de um ano e meio para o casal. No início de 1500, Juana deu à luz ao seu 

primogênito, Carlos. 

Para complicar a situação, Isabel morre e Juana se torna Rainha proprietária de Castela, isto 

é, ela era a Rainha de Direito, e não apenas a esposa de um Rei. Felipe continuava sendo Arquiduque, 

e por isso inferior hierarquicamente à mulher. Embora nos séculos XIX e XX os maridos das 

monarcas europeias por direito não se intitulassem reis, não era o mesmo no século XVI! Tanto Felipe 

I quanto seu neto Felipe II foram chamados de reis, apesar de que as monarcas legítimas fossem suas 

esposas. 

Felipe certamente não se deixou apenas chamar de Rei, mas fez as vezes de Rei em Castela 

como se fosse ele o próprio filho de Isabel – talvez a filiação por casamento fosse mais literal do que 

se pensa. Segundo a perspectiva de Fadrique Biel, foi o Sacro Imperador que teria tomado a iniciativa 

de consolidar a união com os Reis Católicos. Ele teria mandado seu embaixador para a Espanha a fim 

de pedir a mão de Juana para seu filho. Para isso, é preciso que o embaixador veja a princesa: ela tem 

a aparência muito bela e modos gentis. Esses aspectos positivos da sua aparência denotam, de certa 

forma, a qualidade do próprio reino. A boa filha que o rei dá em casamento deveria representar, assim, 

a boa-fé de sua parte em manter a aliança para com aquele a quem entrega Juana.271 
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Muitos historiadores escreveram sobre esta ilegítima usurpação de Felipe em Castela272. Ele 

teria impedido a verdadeira Rainha de governar, inclusive quebrando a ordem dada no testamento de 

Isabel que, em caso de sua filha estar incapaz de governar, seu pai, Fernando, deveria atuar como 

regente. As teorias sobre a passividade de Juana diante da situação vão desde as que explicam com 

os rumores de sua loucura e irracionalidade, motivo pelo qual seu marido a teria preservado do duro 

mundo da política; até as que dizem que Juana não tinha problema nenhum a não ser viver num mundo 

machista em que seu marido e seu pai brigavam pelo poder que lhe era de direito. 

É verdade que Felipe e Fernando disputaram durante algum tempo o governo de Castela, 

usando cada um dos argumentos que podia para sustentar sua legitimidade ao trono. Felipe, como 

marido da Rainha, era Rei e quase que por inferência deduzia que tinha poder para agir como Rei; se 

sua mulher deixava a desejar, era ele quem deveria suprir suas necessidades. Por outro lado, Fernando 

tinha não só o testamento da sua falecida esposa dizendo que era ele quem devia reger Castela em 

caso de incapacidade de Juana, e não o marido dela, com a certeza de que quando ela assim dispôs 

sua filha já estava casada e ela deliberadamente quis impossibilitar Felipe de ter acesso a seu trono; 

uma tentativa que  acabou não dando certo, uma vez que Felipe conseguiu trazer a seu lado a maioria 

da nobreza Castelhana que, embora houvesse suportado ter Fernando como Rei enquanto vivia Isabel, 

não estavam dispostos a aceitá-lo como regente de fato, temendo que Castela acabasse se tornando 

submissa aos interesses Aragoneses. Felipe, embora também representasse um potentado estrangeiro, 

não só era marido da legítima rainha como também era pai do futuro legítimo rei de Castela. Numa 

virada curiosa, o consorte tomou as rédeas da política em nome de sua esposa e de seu filho, tal como 

muitas consortes o fizeram em situações semelhantes, fosse pela morte do marido, fosse pela sua 

ausência física do reino. 

Embora haja autores que defendam que Juana foi mais injustiçada do que protegida pelos 

homens em sua vida, sempre subentendendo que foi por ela ser mulher que Felipe e Fernando 

tentaram imiscuir-se no trono sem considerar a possibilidade de Juana reinar de fato. Entretanto, há 

que se lembrar que Juana tornou-se Rainha ao herdar os reinos de sua mãe, Isabel. Ainda que 

certamente o reinado de Isabel não tenha sido o golpe final na concepção de masculinidade do poder 

monárquico, visto que essa tendência na verdade tendeu a aumentar com o passar da Idade Moderna, 

não é irrelevante que Castela tenha sido governada de fato por tantos anos por uma mulher, e que não 

seria exatamente uma novidade chocante que continuasse a ser governado por uma mulher. Felipe 
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certamente poderia influenciar no governo, tal como Fernando fazia com Isabel, mas não havia 

dúvidas de que quem mandava lá era ela. A propósito, Juana podia reclamar seu trono com muito 

mais legitimidade do que sua mãe pôde no início, já que Juana, a Beltraneja, filha do Rei anterior seu 

primo, havia sido um dia a herdeira e durante algum tempo pensou-se que poderia tentar ser de novo. 

Penso que uma das formas que podemos entender o que se passou é voltando ao início desta 

comunicação, quando eu apresentei o plano inicial de casamento de Juana e Felipe. É verdade que os 

acasos acabaram por fazer esse matrimônio seguir uma trajetória algo diferente do plano original; e 

o fato de Felipe ter morrido muito jovem e antes de suceder a seu pai muitas vezes ofusca a perspectiva 

do historiador com relação ao passado e as possibilidades que se apresentavam diante dele, dando 

ênfase à sorte que ele teve em ser casado a uma tão grande herdeira, possibilitando a ele ter acesso a 

um poder muito maior do que o que ele exercera até então. Até mesmo em representações midiáticas, 

como um filme produzido sobre o casal no ano passado, continua-se a mostrar como ele foi sortudo 

e não podia se dar ao luxo de não aproveitar a sorte que ele, duque, tinha de estar casado com uma 

Rainha, como se agora fosse Juana a privilegiada do casal. 

Todavia, se nos lembrarmos do plano inicial, Juana casou-se com ele para ser uma consorte. 

Embora de fato a sua situação e sua posição tenha mudado ao se tornar uma rainha proprietária, é 

preciso lembrarmo-nos que Felipe não sabia que ia morrer tão cedo e que o reino de Castela ia ser o 

cume de seu poder. Felipe sempre esperou o dia em que seria chamado a assumir o lugar de seu pai 

como Imperador do Sacro Império Romano Germânico, tendo que lidar com as várias questões que 

pululavam nos seus vastos territórios, assim como lidar com um protagonismo muito maior nas 

relações entre os reinos europeus, principalmente com a emergência do Protestantismo e os conflitos 

que disso decorreram. É certo que provavelmente o processo de aproximação política da Espanha 

com Flandres e o Sacro Império que aconteceu sob Carlos V também teria acontecido com Felipe, e 

que ele não menosprezaria a importância da Espanha no seu governo, mas decerto ele não pensava 

que o governo da Espanha seria o ápice da sua jornada. 

É sempre temerário pensar numa história contrafactual, mas no caso de Felipe e de Juana é 

necessário para compreender como eles se viam e como eles imaginavam seu futuro. Não ouso 

aventar hipóteses sobre como ficaria o governo de Castela se Felipe se tornasse Imperador, se ficaria 

nas mãos de Juana, de outra pessoa, ou dele mesmo; mas parece-me que um dos principais motivos 

para Juana ter aceitado passivamente a “usurpação” de seu marido é que ela não visse isso tanto como 

uma usurpação, mas como o exercício natural do poder que sempre lhe coubera dentro da família, na 

qual Juana se limitava a cumprir as funções de esposa e mãe e que provavelmente esperava continuar 
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cumprindo ao lado de seu marido ainda durante muitos anos. O grande luto que ela guardou quando 

de sua morte, bem como a filha póstuma que ela teve de Felipe, sugere que ela estava de acordo, 

senão com todas as políticas de Felipe, ao menos que cabia mais a ele do que a ela o seu exercício. A 

coroa de Castela foi um imprevisto na vida do casal, com o qual teriam de lidar sem menosprezá-la, 

mas Juana provavelmente continuava imaginando-se Imperatriz mais do que Rainha.  

 

3. Considerações finais 

 

Os Reis Católicos pautaram a sua política concernente aos matrimônios de seus filhos na 

configuração de alianças vantajosas para os Trastâmara e para seus reinos. Casaram-nos com 

membros de famílias reais estrangeiras que ofereciam apoio mútuo entre si, e que poderiam ser de 

grande valia na resolução dos problemas internacionais que enfrentavam. Duas dessas uniões eram 

metades de uma só: no ano de 1496, Juan e Juana casaram-se, respectivamente, com os irmãos 

Margarida e Felipe. Estes eram filhos do Imperador Maximiliano I com Maria da Borgonha. Juan era 

o herdeiro de Aragão e Castela, e seu herdeiro seria primo tanto materno quanto paterno do herdeiro 

do Império, que haveria de nascer de Juana e Felipe. Tal demonstração de amizade unia a força de 

dois soberanos que tinham entre si a França, pela qual compartilhavam a inimizade.  

Este trabalho apresenta o matrimônio de Juana, la Loca, e Felipe, el Hermoso, ao contrário da 

interpretação consagrada de uma aliança ineficaz, sob a luz de uma compreensão contextualizada a 

partir dos documentos da época em torno da eficácia desta união. Alegam-se muitas razões pelas 

quais esse matrimônio seria desventurado. Dentre elas, destacam-se o relacionamento conturbado 

entre os esposos, em grande medida atribuído ao gênio intempestivo de Juana, mal combinado com a 

inflexibilidade de Felipe, resultando em histórias dignas dos romances. Essa história, porém, tem as 

cores de uma tragédia. Uma sucessão de mortes acaba por tornar Juana a herdeira de Castela, e Felipe 

acaba por usurpar-lhe o poder que não lhe competia como consorte. Felipe tinha muita afinidade com 

a França, e tinha planos que se chocavam com a proposta inicial de seu pai e seus sogros de unirem 

forças contra os franceses.  

 Embora não tenha ocorrido de acordo com os planos, até que ponto convém explicar esse 

matrimônio como uma solução que fracassou? Não se estaria perdendo de vista uma concepção 

diferente da atual sobre eficácia? Afinal, este matrimônio, embora tivesse sido arranjado tendo em 

vista determinadas expectativas em relação ao futuro, seria melhor entendido como uma dentre várias 
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forças que atuavam no campo da política, ajudando a manejar não somente no cumprimento dos 

planos, mas também no enfrentamento dos imprevistos.  

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

FITZ-JAMES, Jacobo (ed.). Correspondencia de Gutierre Gomez de Fuensalida, embajador em 

Alemania, Flandes é Inglaterra (1496-1509). Madri: Duque de Berwick & Alba, 1907. 

 

Alfonso X. Las Siete Partidas. Madri: Compañía General de Impresores y Libreros del Reyno, 1843. 

 

Tomás de Aquino. Suma Teológica. Porto Alegre: Sulina, 1980, Vol. X 

 

Coplas hechas sobre el casamiento de la hija del Rey de España con el hijo del 

Emperador. Disponível em: 

<http://www.europeana.eu/portal/record/92004/BibliographicResource_2000059199376.html> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



413 

 

 

   

O LUGAR DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO: UM 

EXAME SOBRE A SAÍDA DESSA INSTITUIÇÃO DO BRASIL 

 

Mariah Freitas Monteiro273 
 

RESUMO: Este trabalho tem como objeto a Parlamento Latino-Americano, mais conhecido como 

Parlatino. Trata-se de uma entidade transnacional que apesar de fundada em 1964,somenteno fim da 

década de 1980, pôde lograr avanços no âmbito oficial. Em 1987 foi reconhecida como instituição, 

através de um tratado internacional e,em 1993 deixou de ser itinerante passando a ocupar sede própria, 

oferecida pelo governo de São Paulo. Tratava-se de conquistas fulcrais para esse organismo político. 

Entretanto, no ano de 2007, o Parlatino se retirou do prédio que ocupava na capital paulista por 

determinação do governo estadual, episódio repleto de contradições e especificidades. Nesse sentido, 

examiná-las, visando narrar o evento em questão, constitui o objetivo central do presente trabalho.  

Palavras-chave: Parlatino; Sede; Governo de São Paulo 

 

Introdução 

 

 O Parlamento Latino-Americano — Parlatino se trata de uma entidade política transnacional 

fundada em 1964 na capital peruana Lima. Sua criação foi fruto dos esforços de diversos políticos da 

região, dentre os quais se destacam o peruano Andrés TownsendEzcurra274, o brasileiro Nelson 

Carneiro275 e o argentino Luis León276. A eles é atribuído posto de fundadores principais.  Na ocasião 

da sessão inaugural treze países277 da AméricaLatina já integravam o organismo e, atualmente, em 

2017, já são vinte e três membros278.  

                                                           
273 Mestranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás; bolsista 

CAPES; Orientadora: Profa. Dra. Libertad Borges Bittencourt; E-mail: mariahfmonteiro@gmail.com. 
274TownsendEzcurra esteve ao longo de todo itinerário político vinculado ao Partido Aprista Peruano, exercendo diversos 

cargos como deputado federal e senador.  
275Nelson Carneiro tratava-se de um político brasileiro que era deputado federal pelo extinto estado da Guanabara, 

vinculado ao Partido Social Democrata (PSD), quando o Parlatino foi criado.Entretanto, passou por muitos outros partidos 

ao longo de sua trajetória política. 
276Luis León ao longo de sua trajetória política esteve vinculado ao partido esquerdista argentino Unión Cívica Radical, 

exerceu diversos cargos políticos ao longo de sua trajetória.  
277Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 

Venezuela e Uruguai. 

278Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Caribe, Aruba, Antilhas Holandesas, 

Cuba, República Dominicana, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e 

Venezuela. 
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 A defesa da democracia, direitos humanos e desenvolvimento socioeconômico constituíam 

pautas prementes que serviam de base para oescopo da instituição — a integração latino-americana. 

O Parlatino despontava como organismo promissor, porém em seus primeiros anos de funcionamento, 

o cenário político que se estabelecera na região determinou rumos bem distintos daqueles que a 

instituição havia traçado para si. Segundo seu estatuto, a mesma deveria ser composta por 

parlamentares eleitos democraticamente nos países membros, porém em razão das ditaduras militares 

estabelecidas entre a década de 1960 e 1980, eleições foram suspensas e parlamentos nacionais foram 

diluídos. Tal conjuntura impôs ao Parlatino uma nova receita, foram necessárias adaptações para, por 

exemplo, acolher entre seus membros parlamentares destituídos de seus cargos, que muitas vezes se 

tornavam perseguidos políticos e até mesmo exilados. 

 Em razão do período de exceção, se estreitaram as possibilidades de crescimento institucional 

do Parlamento Latino-Americano. Somente no ano de 1987 foi assinado otratado internacional que o 

tornava oficialmente uma instituição. Muito embora o organismo político em questão atuasse de 

maneira razoavelmente expressivaanteriormente a esse documento— considerandoo período político 

conturbado para região— esse tratadoconsistia efetivamente em um avanço primordial. O horizonte 

de conquistas dessa entidade políticase expandiu a partir desse evento. Após umcurto período que o 

sucedeu, no começo da década de 1990, o Parlatino firmava acordo paraestabelecimento em sede 

própria.  Tratava-se de um fato louvável, considerando que por décadas suas atividades foram 

realizadas de forma itinerante.  

 O primeiro prédio destinado a abrigar exclusivamente o Parlamento Latino-Americano foi 

construído em terras brasileiras. Sublinha-se que o país mantinha fortes vínculos com a instituição 

desde que a mesma surgira. Figuras políticas do Brasil, como Nelson Carneiro, Franco Montoro e 

Ulisses Guimarães, eram reconhecidas pelo empenho com relação a esse organismo político. A 

definição da sede foi fruto de esforços do governo de São Paulo, durante omandato de Orestes 

Quércia279 do PMDB. Em 1991, o governador propôs que a capital paulista sediasse o Parlamento 

Latino-Americano e ofereceu para financiar a construção do prédio que abrigaria a instituição, no 

mesmo terreno do Memorial da América Latina, fundado em 1989, situado no bairro da Barra Funda. 

O convite para se estabelecer em território paulistano incluía o comprometimento do governo estadual 

                                                           
 
279 Orestes Quércia ao longo de sua vida política, sempre vinculado ao PMDB, foi vereador, deputado estadual, prefeito 

de Campinas, o ápice de sua carreira foi o cargo de governador de São Paulo (1987-1991). Quércia faleceu em 2010.  



415 

 

 

   

em arcar integralmente com os custos relativos ao funcionamento da instituição na nova sede. 

Naquele mesmo ano a instituição responderia favoravelmente à proposta de Quércia, dois anos mais 

tarde o prédio seria inaugurado. 

 Em junho do ano de 1993280 ocorreu a cerimônia de inauguração, tratava-se de um enorme 

edifício circular revestido de vidro escuro, sua área de construção totalizava 5.568,10 m².O projeto 

arquitetônico da sede foi elaborado pelo consagrado arquiteto brasileiro Oscar Niemayer, que também 

havia projetado as demais construções do Memorial da América Latina, local com o qual o 

Parlamento Latino-Americano dividia terreno. 

 Contudo, quando completava quase catorze anos funcionandona capital paulista, o Parlatino 

foi comunicado oficialmente pelo governo de São Paulo que o convênio entre o estado e a instituição 

seria encerrado e, portanto, o edifício ocupado por ela deveria ser devolvido.Em vista da relevância 

desse evento para a história dessa instituição, o presente trabalho objetiva explorar o processo que 

levou à saída do Parlamento Latino-Americano de sua sede em São Paulo. Para tanto buscaremos 

contrapor dados, análises e reflexões contidosnas fontes documentais e material bibliográfico, 

visando delinear o decurso dos fatos que culminaram na ocorrência do episódio em questão.  

 As fontes utilizadas constituemdiscursos do ano de 2007 transcritos de deputados brasileiros, 

disponíveis online no endereço eletrônico oficial da câmara dos deputados281; os relatos de atuais e 

ex-membros do Parlatino presentes na obra Parlamento Latino-Americano: Memorias y Esperanzas 

(1964- 2014)282; materiais referentes à legislação estadual paulista, tais como leis e projetos de lei que 

fazem referência ao Parlatino, presentes do endereço eletrônico oficial da assembleia legislativa do 

estado de São Paulo283 também serão analisados. Ademais, constituem referenciais bibliográficos 

relevantes para a presente reflexão, dois trabalhos acadêmicos que abordam o Parlamento Latino-

Americano e que  consistem em pesquisas vinculadas à área de ciência política, mas que mesmo assim 

oferecem dados e reflexões de suma importância para este trabalho. São eles a dissertação de mestrado 

intitulada Parlamentos regionais e o processo de integração (2009), de autoria de Norma Pires e a 

                                                           
280 Quando o Parlatino foi inaugurado, Orestes Quércia que havia estado à frente de todos os esforços para que o organismo 

se estabelecesse em São Paulo, já havia concluído seu mandato. Nesse sentido, na referida ocasião o governador de São 

Paulo era Luiz Antônio Fleury Filho, também do PMDB 
281 http://www2.camara.leg.br/ 
282Essa obra foi organizada pelo Parlatino em comemoração ao seu aniversário de 50 anos, trata-se de compilação de 

diversos depoimentos de políticos de várias nacionalidades, antigos e atuais membros da instituição, versando sobre 

tópicos retrospectivos a respeito da instituição, bem como as aspirações para o futuro do órgão, além de documentos 

anexos na íntegra. 
283 https://www.al.sp.gov.br/alesp/pesquisa-legislacao/ 
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tese de doutorado O Parlamento Latino-Americano e a sua evolução institucional em perspectiva 

comparada com a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa(2014). Sublinhamos a escassez 

bibliográfica quanto ao episódio em questão e ainda que aborde o Parlatino como objeto de pesquisa. 

Nesse sentido as fontes documentais são elementos fulcrais para os trabalhos historiográficos que 

adotem como objeto a instituição em questão. 

 

A solicitação de retirada  

 

 A determinação de reintegração de posse do prédio ocupado pelo Parlatino veio à tona em 

fevereiro de 2007, durante o começo do mandato de José Serra284, do PSDB, “(...)sob a alegação de 

que o local e os recursos para a sua manutenção deveriam ser fornecidos pelo Governo Federal, pois 

se tratava de um organismo internacional. ” (PIRES, 2009, p.79). A deliberação foi categórica e não 

apresentava indicativo algum de negociação ou diálogo sobre a questão. No tocante ao assunto, o 

então presidente do Parlamento Latino-Americano, o chileno Jorge Pizarro285, escreveu a Eduardo 

Suplicy,286 que exercia o cargo de senador na época. A carta foi durante um pronunciamento287 de 

Suplicy no senado federal em novembro de 2007: 

 

Desde o dia 7 de fevereiro de 2007, data em que recebemos o comunicado oficial do 

Governo Estadual de São Paulo, onde nos solicitava a entrega do Edifício-Sede e 

informava sobre a decisão de terminar o Convênio entre o Estado de São Paulo e o 

Parlamento Latino-Americano, fizemos todas as gestões possíveis, tentando reverter 

essa determinação. (...) Desde o dia 8 de março, quando tivemos a reunião com o 

Senhor Governador José Serra, oportunidade em que foi categórico no sentido de 

que deveríamos entregar-lhe o Edifício-Sede e que só nos dava um prazo até o dia 

31 de dezembro próximo para desocupá-lo, não nos concedeu outra entrevista e nem 

sequer uma resposta às cartas enviadas. (BRASIL, 2007d) 

 

 Tratava-se de uma medida abrupta. Após a notificação da destituição do prédio, tal 

determinação deveria cumprir-se no prazo máximo de dez meses e, portanto, o Parlatino não disporia 

                                                           
284  José Serra é um político brasileiro que ocupou cargos de deputado federal, senador, prefeito e governador de São 

Paulo, sempre vinculado ao PSDB. 
285  Eduardo Matarazzo Suplicy ao longo de sua trajetória política exerceu por diversas vezes cargos como deputado 

federal e senador, sempre vinculado ao PT. Enquanto era senador Suplicy participou ativamente da instituição atuando 

no intercâmbio legislativo que culminou na elaboração de projetos de lei modelo pela instituição. 
286 Jorge Pizarro é um político chileno vinculado ao PDC, exerceu cargos de deputado e senador em seu país e no Parlatino 

foi secretário geral de posteriormente presidente de 2006 a 2008. 
287  Pronunciamento realizado no dia 19.11.2007, publicado dia 20.11.2007. Disponível 

em:<http://legis.senado.gov.br/diarios/BuscaPaginasDiario?codDiario=897&seqPaginaInicial=1&seqPaginaFinal=190> 
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de tempo hábil para encontrar e se estabelecer em outra localidade. Sublinhamos que essa instituição 

somente veio a se estabelecer na cidade de São Paulo mediante o convite e insistência de Orestes 

Quércia (MERGULHÃO, 2014, p. 63), que durante seu mandato assegurou legalmente apresença da 

entidade na capital paulistana. A legitimidade da presença do Parlamento Latino-Americano no 

prédio situado junto ao Memorial da América Latina, bem como isenção de impostos estaduais para 

a instituição enquanto permanecesse em São Paulofoi selada por meio de lei estadual288 promulgada 

em 1992. Ademais, para além de fixar a instituição no estado em que governava, a gestão de Quércia 

assumiu o compromisso de trazê-la para território brasileiro. Nesse sentido, remover esse organismo 

político de sua sede consistia numa decisão, cujos efeitos extrapolavam o âmbito dos convênios entre 

São Paulo e Parlatino. Os impactos atingiram também as relações entre a instituição e o Brasil, que 

esteve vinculado a ela desde que foi inaugurada, inclusive um de seus principais fundadores era um 

brasileiro. 

 Contudo, há de se salientar que existiamjustificativas plausíveis para insatisfação do governo 

do estado que levou a medida de remoção do organismo de seu prédio. Uma vez que ofuncionamento 

na capital era mantido unicamente pelo governo paulista,sustentar o Parlamento Latino-Americano 

constituíauma tarefa onerosa. Considerando que eram esporádicososeventos realizados na sede, 

oscustosque amesma gerava eram demasiado altos aos cofres do estado, o orçamento a ela destinado 

se fixavaem torno decinco milhões de reais por ano. Ademais, conforme foi anteriormente salientado, 

a permanência do Parlamento Latino-Americano na capital paulista tratava-se de uma questão 

significativa também no âmbito nacional. Nesse sentido, seria justo que as verbas que o mantinham 

fossemem parte federais. Ainda que no passado o estado tenha acordado arcar integralmente com os 

custos da instituição, enquanto a mesma estivesse fixada em São Paulo, na concepção da nova gestão 

não mais fazia parte da realidade orçamentária sustentar o Parlatino. 

 Há ainda quem entenda que o Memorial da América Latina não constituísse o local mais 

apropriado para abrigar o Parlamento Latino-Americano. Anos após a saída definitiva da instituição 

de São Paulo, o cineasta João Batista de Andrade289, diretor do Memorial entre 2012 e 2016, em 

entrevista (2014, p.8-15) à revista Nossa Américaestacou que “(...) a função do Memorial não é 

                                                           
288 Tratava-se da lei nº 8.206 de 29 de dezembro de 1992. Disponível em: 

<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1992/lei-8206-29.12.1992.html> 
289 Para além da carreira de cineasta, cujo filme de maior é renome foi “O homem que virou suco”, João Batista de 

Andrade teve algum envolvimento político, esteve vinculado ao PCB na década de 1960 e mais tarde ao PPS, partido no 

qual permaneceu até 2011. Mais recentemente assumiu o cargo interino secretário da cultura do governo Temer, porém 

sua permanência nessa função foi breve, cerca de um mês após assumir pediu demissão. 
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política, nunca foi. Ele não existe para resolver questões de relações exteriores. Sua função é cultural. 

” (Nossa América, 2014, p.10). Na mesma entrevista ao ser questionado quanto ao fracasso da 

“(...)ideia inicial do Memorial como centro de relacionamento político-econômico entre os países da 

América Latina?”, respondeu que: 

 

Era irreal. Como é que se tira do Palácio do Planalto e do Palácio dos Bandeirantes 

o poder de relacionamento com outros países? No começo o Memorial tinha uma ala 

de relações exteriores,exclusiva para congressistas, o Parlatino-Parlamento Latino-

Americano. Por que ele perdeu sentido? Porque o Memorial não consegue ser o 

centro nervoso das relações latino-americanas, estas são exclusividade do palácio do 

Planalto e dos Bandeirantes. O dos Bandeirantes, inclusive, tem uma assessoria 

internacional muito forte. Isso tudo obriga a gente a repensar o Memorial. 

(CICCACIO, 2014, p.9) 

 

 A ideia de que o Memorial não era o local mais adequado para o Parlatino é uma questão para 

se refletir, mas voltando ao ponto de vista pragmático, a argumentação da gestão de Serra era 

razoável. Contudo, a saída do Parlamento Latino-Americano de São Paulo poderia ter ocorrido de 

forma mais cordial, ou sequer teria ocorrido, se primeiramente o governo estadual tivesse recorrido 

às esferasfederais e junto a elas solicitado envolvimentodiplomático para resolução de tal questão. 

Quando o comunicado oficial que solicitava a saída da instituição foi recebido pelo presidente da 

mesma, a lei que lograva a cessão do prédio situado no Memorial da América Latina ao Parlatino 

sequer havia sido revogada.Houve apenasum projeto de lei290 para tal, apresentado em dezembro de 

2006 por deputados estaduais de diversos partidos. Esse PL chegou a ser aprovado em julho de 2007, 

contudo a parte do texto que previa a revogação da lei destinada ao mantimento do Parlatino pelo São 

Paulo foi vetado, tal lei até o presente ano e 2017 não a chegou a ser a revogada291, questão que suscita 

dúvidas quanto a legitimidade da retirada dessa entidade de sua sede no Brasil. 

 Ao longo do ano de 2007, alguns parlamentares brasileirosobjetivando a permanência da 

instituição no país e emface da polêmica de seu processo de remoção,buscaram mobilizar seus 

                                                           
290 Tratava-se do Projeto de lei nº 740/2006, esse PL visava revogação de diversas leis especificadas em seu texto, 

compreendidas entre os anos de 1973 e 2002, incluindo a lei 8.206 de 1992 que firmava parceria do Governo de São Paulo 

com o Parlatino, na qual o primeiro concedia a sede ao segundo, bem como isentava de impostos. Disponível em: 

<https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=694299> 

291 No endereço eletrônico oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo, a descrição da situação da lei 8.206, consta a 

qualidade de "sem revogação expressa", indicativo de que em tese essa lei ainda possui validade. DIsponível em: 

<https://www.al.sp.gov.br/norma/?id=16465> 
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colegas, a diplomacia brasileira e o governo federal para que fosse urdido um acordo que 

possibilitasseapermanência do Parlamento Latino-Americano em São Paulo. 

Os esforços para permanência do Parlatino 

  O primeiro apelo formalmente apresentado foi da então deputada federal Vanessa 

Grazziotin292. Em um discurso proferido em março293, eladestacou ser importante para o Brasil sediar 

a entidade, além de solicitar apoio dos demais parlamentares para o diálogo com José Serra,então 

governador de São Paulo.  Grazziotin pautou sua linha argumentativa invocando ohistórico do 

Parlatino no combate às ditaduras militares na América Latina, além de salientar o vínculo de décadas 

entre políticos brasileiros e essa instituição. 

Entendemos que a manutenção da sede do Parlamento Latino-Americano no Brasil, 

no Estado de São Paulo e no Memorial da América Latina, é fundamental. (...) 

Sabemos que muitos países gostariam de ter a sede do PARLATINO em sua Capital, 

mas ela está no Brasil, em São Paulo, e devemos lutar para que aqui 

permaneça.Concluo, Sr. Presidente, fazendo um apelo ao Governador José Serra, ao 

Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Arlindo Chinaglia, e a todos os 

demais Parlamentares: travemos essa luta, porque é fundamental que a sede do 

PARLATINO permaneça no Brasil!Deveremos formar Comissão Mista para definir 

fórmulas e encaminhamentos a adotar para garantir que a importante sede da pioneira 

entidade parlamentar de integração da América Latina permaneça no Brasil. Para 

isso, peço o apoio de todas as minhas colegas e de todos os meus colegas 

Parlamentares. (BRASIL, 2007a) 

 No mês de maio, odeputado Ribamar Alves294fez uso da palavraem sessão na câmara em favor 

da permanência do Parlatino em São Paulo295. Recordando uma reunião que considerou profícua, 

realizada há pouco emCuba e da qual ele havia participado representando o Parlatino, Alves criticou 

de formaincisiva a atitude do governo paulista: 

O Governador José Serra, de forma autoritária, autocrática, simplesmente baniu o 

PARLATINO do Brasil. Os Deputados brasileiros e os Deputados que compõem o 

PARLATINO estão imbuídos do propósito de no Brasil haver essa representação de 

suma importância para que o País seja o símbolo da integração da América Latina. 

Estamos incorporando essa luta. (BRASIL, 2007b) 

                                                           
292 Vanessa Grazziotin durante toda sua trajetória política foi filiada ao PCdoB com base eleitoral no Amazonas. Foi por 

diversas eleita deputada federal, ocupou a função presidente do grupo brasileiro do Parlatino. Desde 2011 exerce o cargo 

de senadora. 
293O discurso foi realizado em 15 de março de 2007, na sessão 033.1.53.O da Câmara dos Deputados. Disponível em: < 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD16MAR2007.pdf#page=88> 
294 Ribamar Alves deputado federal representante do estado do Maranhão, pelo PSB.  
295 O discurso em questão foi realizado no dia 03 de maio de 2007, durante a sessão da câmara dos deputados de número: 

095.1.53.  Disponível em: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD04MAI2007.pdf#page=346> 
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 As manifestações contra a saída do Parlatino de sua sede em São Paulo continuavam, 

emagosto foi a vez do deputado Vital do Rêgo Filho296 se pronunciar na câmara sobre o assunto297. 

A partir de uma argumentação demasiadamente entusiasmada, Rêgo Filho declarou que: 

Seria lastimável mirar aquele majestoso prédio desenhado pelo arquiteto Oscar 

Niemeyer para unir os povos da América em defesa de seus direitos e da sua 

soberania e, desoladamente, vê-lo preenchido em uma atividade alheia ao objetivo 

para o qual foi projetado. Desta excelsa tribuna legislativa do Brasil, clamo ao 

Excelentíssimo Sr. Governador do Estado de São Paulo, José Serra, no sentido de 

que reveja uma atitude que, com certeza, tamanho prejuízo traria para o Brasil e para 

São Paulo. (BRASIL, 2007c) 

 Rêgo Filho se reportou inclusive ao exílio de Serra no Chile, em razão da perseguição política 

que sofreu na década de 1970, quando era presidente da UNE, objetivando enfatizar a relevância da 

cooperação latino-americana e nesse sentido, também a importância do Parlatino. Em seu apelo final, 

utilizando recursos retóricos quase passionais, o deputado falou diretamente aJosé Serra: 

Governador, nas veias latino-americanas circula o sangue que oxigena a criação de 

nosso futuro no panorama das nações. Esvaí-lo sem rumo pelo continente, ameaçar 

a sua permanência, tal qual um nômade a pairar por aqui e por ali, buscando o ponto 

em que, definitivamente, seja, um dia, abrigado, não contribui para o porvir. 

(BRASIL, 2007c) 

 Por fim, destacamos o empenho final de Dr. Rosinha298 e Eduardo Suplicy, na época 

ocupavam respectivamente os cargos de deputado e senador.  Ambos concentraram esforços 

paraconseguirverba quemantivesse o Parlatino em São Paulo, uma vezque o governo estadual não 

mais o faria. Em vista da tramitação da Lei Orçamentária no senado, esses parlamentares 

buscavamjunto a esse órgão, incluir a verba de 2,5 milhões anuais para o Parlatino, possibilitando 

que o mesmo continuasse fixado em sua sede em São Paulo. Sublinhamosque esse valor estabelecido 

correspondia à metade da quantia com a qual a entidade contava anteriormente. Mesmo assim, houve 

concordância que funcionasse com essa quantia menor, visto que a instituição buscava atenuar os 

transtornos que àquela altura eram inevitáveis. Ao negociar a permanência no prédio ainda que 

dispondo de um orçamento menor para funcionar, significaria um fôlego para a instituição que 

poderia então ponderar melhor sobre seu destino no tocante a sua sede.  

                                                           
296 Vital do Rêgo Filho foi por dois mandatos deputado federal vinculado ao PMDB pelo estado da Paraíba, tornando-se 

senador a partir de 2011. 
297O discurso foi proferido em 29 de agosto de 2007, durante a sessão 222.1.53.O. Disponível em< 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD30AGO2007.pdf#page=467l> 
298 Florisvaldo Fier é mais conhecido como Dr. Rosinha, foi eleito deputado federal em vários mandatos representando o 

estado do Paraná. Ele é um dos fundadores do PT, partido o qual é vinculado até a atualidade. 
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 Os esforços para a permanência do Parlatino no Brasil foram em vão. De modo que ao fim de 

2007 a instituição já se movimentava para encontrar um novo país no qual pudesse se estabelecer. 

Segundo um antigo membro do Parlatino, Humberto Pelaéz Gutierrez299, em depoimento contido no 

livro Parlamento Latino-Americano Memorias y Esperanzas (1964-2014): 

Cuando era inminente que la sede saliera deSao Paulo y del Brasil, porque 

elgobernadorDel Estado ya no quería financiar lapermanencia dela sede del Parlatino 

enlaciudad de Sao Paulo, yloofrecido por elGobierno Federal (irnos a Brasilia)era 

inaceptable, el presidente del Parlatino,senador de Chile, Jorge Pizarro, me 

encomendo una misión «secreta»: viajar a Panamá para conversarconnuestrosbuenos 

amigos ElíasCastillo,Jerry Wilson, Carlos «Titi» Alvarado, Pedro MiguelGonzález 

y otros, y conseguir que nos ofrecierantenerla sede en este país, donde por gestión 

de losnombradosyateníamos una subsede. Así se hizo,y por larespuesta afirmativa 

conseguida, se iniciaronlasgestiones ante elGobierno de Panamá com miras a ese 

objetivo. (PARLATINO, 2014, p.175) 

 

 O retorno positivo manifestado prontamente peloPanamá sinalizava para o fim das incertezas 

com relação ao local que abrigaria o Parlatino. A instituição vislumbrava a partir dali o início de uma 

nova fase em sua longa trajetória. Destacamos ainda que  

(...) com o anúncio da saída da Sede do Brasil, vários países se ofereceram para sediar 

o organismo, tendo sido escolhido o Panamá como sede efetiva a partir de janeiro de 

2008. Oficialmente, além do Panamá, também a Colômbia e a Nicarágua se 

candidataram para sediar, mas a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, pelas 

condições que apresentava o Panamá. (MERGULHÃO, 2014, p.70) 

  Mesmo assim, o processo de retirada da instituição de São Paulo contribuiu negativamente 

para as relações entre Parlatino e Brasil, devido a forma indelicada com que havia sido 

conduzido.Outros depoimentos contidos no livro do cinquentenário da instituição fazem referência 

ao episódio que marcou a saída da Parlatino de São Paulo. ElíasCastillo300, ex-presidente do Parlatino, 

ao narrar a busca da instituição por outro país que pudesse sediá-la, atribui a saída da sede anterior a 

“(...) problemas de interpretación que se confrontaba com ele governador de São Paulo, Brasil (...)” 

(PARLATINO, 2014, p.26). De forma mais resoluta, oex-deputado brasileiro Ney Lopes301 que 

também fora presidente da instituição, declarou que a saída de São Paulo ocorreu devido a uma “(...) 

                                                           
299Gutierrez é político colombiano, exerceu por diversas vezes a função de deputado e senador em seu país. Como membro 

do Parlatino exerceu diversos cargos importantes, chegando a ocupar a presidência da instituição de 1988 a 1991.  
300Elías Ariel Castillo González é um político panamenho vinculado ao Partido Revolucionário Democrático, foi deputado 

em seu país em vários mandatos.No Parlatino por duas vezes presidente e reeleito para o terceiro mandato em 2017. 
301 Ney Lopes é um político brasileiro que foi eleito vários mandatos para deputado federal, atualmente está vinculado ao 

PSD do Rio Grande do Norte, mas no passado esteve nos extintos partidos ARENA e PFL. Foi presidente do Parlatino 

de 2002 a 2006. 
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decisión tomada unilateralmente y sin diálogopor elentoncesgobernador José Serra (...) ” ( 

PARLATINO, 2014, p.196).  

Considerações Finais 

 Quando surgiu em 1964, o Parlatino tratava-se de uma entidade promissora. Entre o fim da 

década de 1987 e o começo da seguinte, finalmente despontavam indícios de crescimento institucional 

efetivo. Nessa época, vislumbrava-se o cumprimento das “promessas” de que esse organismo político 

se lograria como relevante expressão do intento de integração regional. 

 Destaca-se como eventos importantes a aprovação de documentos como tratado internacional 

de institucionalização (1987), estatuto e regulamento próprios (1991); o estabelecimento em sede 

própria e exclusiva junto ao memorial da América Latina em São Paulo (1993); a elaboração de leis 

modelo (1992) que significavam o primeiro passo rumo a função legislativa da instituição. Nesse 

sentido, era possível justificar queos avanços do Parlatino setornaram mais expressivos em longo 

intervalo de tempo após sua fundação, devido ao período de exceção que muitos países da América 

Latina viviam. Efetivamente, a larga extensão da região por onde as ditaduras militares se impuseram 

e permaneceram, significavam atravanques expressivos para o crescimento de qualquer entidade que 

atuasse em defesa da democracia e dos direitos humanos, o Parlatino não seria exceção.  

 Contudo, após as referidas conquistas não vieram outras suficientemente grandiosas capazes 

de elevar o Parlatino a um degrau mais alto, ao menos não ao longo do tempo que esteve estabelecido 

em São Paulo e não havia mais período de exceção para obstar o crescimento dessa instituição. 

Certamente, havia ainda outros obstáculos, porém nenhum tão contundente quanto a presença de 

regimes ditatoriais militares, não é o objetivo deste trabalho explorar esses outros fatores que 

atravancam a instituição.  O fato é queuma vez que sua atuação não assumia relevância grandiosa, 

sua visibilidade era diminuta. Por essa razão os parlamentares brasileiros que travaram esforços para 

manter a instituição no Brasil não conseguiram mobilizar expressivamente colegas e outras 

autoridades do campo político. Tal questão possivelmente é um desdobramento da“(...) mudança de 

foco da referência regional da política externa brasileira que, de latino-americana, passou a sul-

americana a partir dos anos 90 do século passado (...)”. (PIRES, 2009, p.79).Entretanto, tivesse a 

instituição,ao longo dos quase quinze anos que permaneceu em São Paulo,adquirido importância 

razoável no cenário internacional, a história provavelmente seria outra e o governo de São Paulo seria 
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fortemente pressionado a voltar atrás em sua decisão.A própria forma como conduziu o processo de 

retirada do Parlatino de sua sede dificilmente seria repentina e displicente tal como foi.  

 Não pretendemos aqui uma discussão hipotética, que em muito se distancia à função do 

historiador, mas devemos enfatizar que o processo que levou a saída do Parlatino de São Paulo em 

muito possuía nexos com sua condição de significância institucional estreita. Contudo, tal asserção 

não pode ser furtiva à importante ressalva quanto ao valor histórico do Parlatino, bem como o fato de 

que é composta por 23 países. Ademais, reiteramos que a instituição não se instalou no Brasil por 

iniciativa própria, mas acatando um convite do governo de São Paulo. 

 Uma vez que a gestão de Serra considerava o mantimento daquele organismo inviável— oque 

significava não honrar um compromisso firmado por uma gestão que o antecedeu— poderia agir de 

forma mais flexível. Um esforço de negociação multilateral com o Governo Federal e o Parlamento 

Latino-Americano seria a medida inicial ideal. Caso as negociações não obtivessem sucesso, ao 

menos o prazopara que a entidade abandonasse a sededeveria ser maior que os dez meses que teve. 

Além disso, seria fundamental que houvesse a revogação da lei que concedia o prédio no terreno do 

Memorial da América Latina ao Parlatino, bem comoa isenção de impostos para instituição. 

Sublinhamos que, na presente reflexão, não nos coube reprovar os motivos que levaram a 

determinação de retirada da instituição de sua sede, porém a partir do que foi aqui analisado, foi 

possível verificar que seguramente o processo apresentou muitas falhas quanto a forma com que foi 

conduzido.  

 A transferência para o Panamá, efetivamente marcou uma nova fase no itinerário do Parlatino. 

A nova atmosfera conferiu à instituição elementos benéficos, porém ainda novos obstáculos. Os 

meandros da consolidação do Parlamento Latino-Americano em território panamenho consiste em 

uma profícua temática que pretendemos abordar em trabalhos futuros. 
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MONASTÉIRO FEMININO PORTUGUÊS NA MEDIEVALIDADE 

 

Mayra Rúbia Garcia302 
 

RESUMO: A vida monástica feminina portuguesa sempre esteve permeada de uma visão do senso 

comum, de que foram subordinadas totalmente ao universo masculino da Igreja Católica. Alguns 

estudos feitos pela historiografia recente, têm diferentemente, uma nova perspectiva do 

comportamento das monjas no medievo. Subordinadas, mas não anônimas elas desempenharam um 

papel aquém daquilo que estão acostumadas a serem consideradas. Através de estudos e de uma 

análise que ainda se encontra em construção sobre a atuação das religiosas enclausuradas 

(principalmente das ordens dominicanas e franciscanas) dos principais mosteiros e conventos no 

medievo português, dar-se-á para perceber alguns aspectos inovadores acerca desse universo 

conventual. A composição, o ambiente intelectual e de assistência dessas religiosas apresentam 

aspectos em comum que as fortalecem enquanto influenciadoras de seu contexto. 

Palavras-chave: enclausuradas, medievo, Portugal. 

 

* RELIGIOSIDADE EM PORTUGAL 

 

 Os estudos sobre o clero medieval português, seja ele regular ou secular, têm atraído inúmeros 

investigadores nos últimos anos. Porém, o conhecimento do fenômeno monástico respeitante ao 

universo das cônegas regrantes sob um viés historiográfico ainda não está devidamente trabalhado. 

 Sobre a religiosidade feminina no período medievo na Europa Central, é bem sabido o papel 

misogeno que a mulher desempenhava na sociedade. Para adentrarmos nesta religiosidade medieval 

é válido que se diga sobre a moral cristã que sempre foi dotada de uma repressão sexual. Cristianismo 

e sexualidade sempre estiveram estigmatizados em tabus comportamentais. O traço unificante de 

todas as “morais cristãs” foi a recusa do prazer. O prazer é visto como um mal em si. (VAINFAS, 

1986: 81) 

     A natureza frágil que era considerada inerente à mulher, exigia de toda a sociedade uma eterna 

proteção e uma vigilância constante. (GOBRY, 2004: 40-41). Na vida monástica a mulher encontraria 

esse afastamento das coisas mundanas. A clausura garantia isso. 

                                                           
302 Bolsista da CAPES.  Orientadora: Profa. Dr. Dulce Amarantes dos Santos. PPGH – UFG. 
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 O grande modelo apresentado pelos clérigos às mulheres ao longo da Idade Média ocidental 

é, sem dúvida, o de Maria. Modelo inatingível em sua totalidade, posto que Maria é mãe, com 

atributos de castidade, humildade, modéstia, sobriedade, silêncio e misericórdia que ao longo dos 

séculos XII ao XV, eram virtudes exigidas no universo feminino. Toda a orientação era no sentido de 

interiorização, de não interferência do mundo. 

 Já o surto da devoção mariana foi rapidamente acompanhado no Reino Português, a partir do 

século XIII e, sobretudo, nos séculos XIV e XV. Há a ligação desse fato à influência de ordens 

religiosas como Cluny, Cister, Franciscana e Dominicana (PERNOUD, 1994). As devoções e festas 

marianas tradicionais conheceram maior amplitude e generalização. Podemos, portanto, perceber que, 

durante a Baixa Idade Média, houve um maior culto e mesmo uma maior aceitação às santas que em 

qualquer outro período (MACEDO, 1992). 

 O perfil da religiosidade monástica mendicante portuguesa é percebida pela ativa participação 

dos franciscanos e dos dominicanos que grassavam de forma numerosa os conventos e mosteiros do 

baixo medievo português, sem contar que eram também, os principais confessores e conselheiros da 

corte e da família real. Exerceram influência nas camadas mais pobres da população, por colocarem 

em prática seus meios caritativos e de assistência. 

 Percebe-se ainda nos fins do século XII, o desenvolvimento das práticas caritativas, o aumento 

do interesse dos ricos para com os pobres e a fundação, por toda parte, de asilos, hospitais, gafarias e 

estalagens. Para tanto, a vida sob a égide da prática da vita apostolica foi o hábito adotado por essa 

renovada religiosidade admitida pelas ordens mendicantes. O exemplo da vida dos primeiros 

apóstolos serviriam de prática e de imitação de franciscanos e dominicanos em Portugal. 

 Não existem dados numéricos concretos sobre o clero em Portugal até o século XVI. O número 

de clérigos tanto regulares como seculares não é precisa nas fontes do baixo medievo português. 

Portanto, é difícil afirmar, em números exatos, quantos monges e frades habitavam as casas de 

religião. Para a maioria dos mosteiros e conventos, sobretudo os do norte e do centro do reino, a 

população, em média era de 10 a 15 pessoas; isto não estaria longe da realidade numérica que 

compunha o clero regular. Os conventos e mosteiros mendicantes de franciscanos e dominicanos 

eram os que mais possuíam o maior contingente de religiosos: em média de 40 a 50 frades 

(SARAIVA, 1950). 

 Esse maior povoamento dos mosteiros mendicantes em comparação aos outros mosteiros, foi 

praticamente igual em todas as épocas, o que é compreensível, dado o próprio caráter mendicante da 

comunidade, menos preocupada com o patrimônio e com a distribuição entre os seus membros. 



427 

 

 

   

 Estatisticamente, o clero não correspondia a muito mais do que 1% de toda a população 

portuguesa. Ao todo, só o clero secular de Portugal, antes da peste negra, possuía um mínimo de 

4.200 indivíduos. No século XIV, havia 32 mosteiros femininos (19,8 % do total existentes). Entre 

os anos de 1325 e 1495, fundaram-se em Portugal nove conventos dominicanos, sendo que apenas 

um destes era feminino. Entre as ordens mendicantes de franciscanos e dominicanos houve relativo 

crescimento, onde em 1475 fundaram-se 17 (13 masculinos e 4 femininos) conventos respectivamente 

desses religiosos (SARAIVA, 1950). 

 Do ponto de vista eclesiástico, Portugal estava dividido em paróquias e estas por sua vez, 

divididas em bispados e arcebispados. Não houve, nos séculos XIV e XV, mudanças no número das 

dioceses, salvo a criação dos bispados ultramarinos. O que ocorreu foi a tendência à nacionalização 

da Igreja portuguesa, sendo que já no século XIV não havia mais nenhuma parcela do território 

nacional que dependesse de qualquer bispado castelhano. 

 A paróquia também conhecida como freguesia ou colação era a base da organização 

eclesiástica. O número de paróquias em Portugal era próximo de 2.500, sendo que maior concentração 

estava nas dioceses de Braga e Porto. Cada paróquia possuía, no mínimo um sacerdote e as chamadas 

colegiadas limitavam-se a uma média geral de 5 clérigos, sendo raras as que atingiam uma dezena. 

Sendo assim, a grande zona das colegiadas era o sul do país, principalmente o sul urbano que era a 

região de freguesias maiores ou mais ricas. Lisboa contava com 19 colegiadas (MARQUES, 1986). 

 Outro fato curioso, no que se refere a essas duas ordens mendicantes (franciscanos e 

dominicanos), é que em meados do século XV houve um aumento do clero regular, contabilizado em 

38,5% a mais do que no século anterior. Esse acréscimo do número de conventos não quer dizer que 

houve o mesmo aumento no número de religiosos e religiosas. Mesmo essas ordens mendicantes, 

tiveram conventos pouco povoados. Só para se ter uma ideia, em 1475, o clero regular não devia 

exceder a 2000 almas, apesar da proliferação dos conventos e a sua maior difusão geográfica. 

(MARQUES, 1986). 

 No que se refere a hierarquia dos mosteiros portugueses,  em geral, os mais altos cargos da 

Igreja (arcebispos e bispos) eram escolhidos pelos próprios membros superiores da instituição. O 

mais curioso é que na Baixa Idade Média, poucos desses membros advinham de importantes famílias 

nobres. No clero regular, a situação era a mesma: abades e priores dos mosteiros não ostentavam 

nomes ilustres provindos, quando muito, de uma pequena nobreza local, sendo recrutados entre os 

próprios portugueses.  
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 Traçado todo esse contexto do medievo português, pontuaremos alguns exemplos de casas 

religiosas de mulheres em Portugal: especificamente os Mosteiros de Santa Cruz de Coimbra, de 

Lourvão e Arouca e o Mosteiro de Jesus de Aveiro. 

 

*MOSTEIROS FEMININOS PORTUGUESES 

 

 Mas afinal, como era realizada a vida de uma enclausurada no medievo português? Conhece-

se timidamente algumas regras e hábitos acerca das sorores no seio da vida claustral, informações 

relevantes para identificar algumas dessas práticas que seriam minimamente observadas entre as 

cônegas regrantes. 

 A tradição canonical, impunha que a mulher religiosa professasse nas mãos do prior e 

dedicasse à sua vida ao sagrado, levando uma “sancte vitae”, devendo ocupar-se com trabalhos úteis, 

seja no claustro, seja na assistência no hospital, dedicando-se sempre a labores honestos e adequados, 

como o tecer e o fiar, tidos por mais decentes para religiosas e donas.  

 As religiosas ficam proibidas de andarem pelas ruas e praças a não ser para se dirigirem à 

missa e aos ofícios, observando sempre um estrito silêncio. Interditava-se a entrada, nas suas casas, 

dos cónegos, a não ser àqueles que fossem celebrar os ofícios. Nunca tais religiosas poderiam 

abandonar o claustro ou sair da cidade sem licença do prelado. 

 Os hábitos das religiosas, manto e sobrepele, deveriam ser brancos e os véus brancos ou 

negros, de linho, a receberem (bentos) no momento da profissão dos votos, das mãos do prelado. A 

comunidade das religiosas deveria estar provida de tudo o necessário, no vestir e no alimento, 

proibindo-se a admissão de noviças ainda na juventude e determinando-se a obrigação da comunhão 

ao dia santo da semana (o domingo). 

 A maioria das mulheres com votos formulados, na ordem dominicana, no entanto, manteria 

uma vida religiosa razoavelmente secularizada. É possível, contudo, que este figurino, perceptível 

ainda ao longo de todo o século XIII, tenha sofrido uma evolução, no fim da Idade Média, para se 

passar a valorizar mais a clausura restrita. 

 Seriam mais recolhidas, vivendo na órbita dos claustros masculinos, mantendo o usufruto dos 

bens patrimoniais e temporais de que dispunham, bem como as suas clientelas e criadagem. No 

mosteiro de Santa Ana de Coimbra, por exemplo, em 1410, a prioresa tinha aposentos próprios, no 

mosteiro. 
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 Sempre houve durante todas as dinastias portuguesas, a constante e significativa participação 

de princesas e rainhas em conceder benefícios à casas religiosas, onde mandavam inclusive a 

construção de seus próprios túmulos dentro delas, devido à sua religiosidade e também por serem 

considerados lugares sagrados. 

 Portanto, há essa constante financeira no monastério feminino português, ou seja, um 

assistencialismo que advinha tanto de cunho régio como de senhorios laicos. Porém faltam ainda uma 

análise historiografia de cunho estatístico que identifique de forma clara, esses apoios financeiros 

concedidos aos mosteiros femininos portugueses. 

 Quais os reis ou dinastias que mais incentivaram os mosteiros? Quem ou quais dinastias mais 

financiaram os mosteiros femininos portugueses? Isso teve algum tipo de motivação específica e/ou 

fez parte do contexto em questão? Questões em aberto que ainda não foram solucionadas pela 

historiografia portuguesa. 

 Assim como na evolução do monaquismo feminino, há lacunas deixadas pela falta de estudos 

na área. Até ao século XIII, são enunciados apenas os mosteiros femininos de São João das Donas, 

Santa Maria de Chelas, S. Miguel das Donas, Santa Ana da Ponte e Nossa Senhora da Conceição de 

Abrantes. (MARQUES, 1986: 26) 

 Já o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, foi estudado a pormenore, durante os séculos XIII a 

XV estabelecendo as relações dos reis de Portugal (da Coroa propriamente dita), dos poderes laicos 

particulares e dos concelhos com o mesmo (GOMES, 1998). 

 Houve ainda um grande desenvolvimento da escola claustral, o que fez com que, nos século 

XII e XIII, Santa Cruz se tornasse um dos principais centros de produção de manuscritos do reino de 

Portugal. O mosteiro também passou, logo no início de sua existência, a possuir além do cartório 

(onde se guardavam os cartulários e documentos), uma notável biblioteca, com vários livros raros, 

produzidos no próprio mosteiro ou adquiridos em outros reinos ou recebidos por doações. Isto 

comprova os vínculos institucionais, comerciais e culturais que Santa Cruz de Coimbra mantinha com 

outros centros religiosos espalhados por várias partes da Europa. 

 Podemos perceber através dos vários exemplos mencionados que os mosteiros portugueses 

não só apenas se constituíam de centros religiosos como também foram importantes centros culturais 

e comerciais. O mosteiro de Jesus de Aveiro, que teve como principal moradora a Princesa Infanta 

Santa Joana (filha do rei D. Afonso V, o Africano, da dinastia de Avis) não fugia à essa regra, sendo 

um dos principais exemplos.  
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 Desde o início, o assistencialismo aos necessitados foi uma atividade apostólica que as 

cônegas dos mosteiros praticaram enfaticamente. Havia junto de Santa Cruz um hospital, fundado no 

século XII, que funcionava como asilo de pobres, hospício e local para curar doentes através de 

práticas médicas. Jurisdicionalmente, o Mosteiro possuía direitos eclesiásticos sobre uma extensa 

rede de paróquias, que englobava o bispado de Coimbra, o de Viseu, o de Lamego, Guarda, Évora, 

Lisboa e o priorado de Leiria. 

 Podemos ainda constatar que diversos monarcas portugueses, assim que assumiam a coroa 

logo renovavam os privilégios e benefícios concedidos por reis anteriores. Desta maneira agiram Dom 

Dinis, Dom Afonso IV, Dom Pedro I, Dom João I, Dom Duarte e Dom Afonso V. Por vezes, os reis 

também concederam novos privilégios e isenções, além de guardarem o Mosteiro de Santa Cruz e 

seus homens sob a proteção real. (GOMES, 1998) 

 Outros exemplos de estudos sobre o panorama monástico português se dá sobre os mosteiros 

de Lorvão e Arouca, sendo que sua passagem para a Ordem de Cister encontram-se, hoje, 

suficientemente estudadas. (RÊPAS, 2003: 76). 

 Em Portugal, como se sabe, as primeiras abadias femininas cistercienses surgiram no primeiro 

quartel do século XIII, todas por iniciativa das filhas de D. Sancho I: Teresa, Sancha e Mafalda.  

 O mosteiro de Arouca foi fundado em data inexata, mas anterior a 925 e em fins do século 

XIII e era um dos mosteiros femininos mais influentes e privilegiados do Reino Português. D. 

Mafalda (filha de D. Sancho I), foi a responsável pela mudança da regra beneditina (de hábito negro) 

para a regra cisterciense (de hábito branco). Ela ingressa no mosteiro em 1217 e com isso traz para o 

mesmo, grandes mercês e benefícios que deixam Arouca no mesmo patamar do mosteiro de Lorvão.  

 É igualmente relevante o fato destas rainhas, para além de terem exercido uma ação fundadora 

ou reformadora, terem também acolhido essas mulheres nas suas casas monásticas, ainda que sem 

nunca professarem, mantendo-se, desta forma, numa posição muito próxima das religiosas, e mais 

ainda, seguramente, das suas abadessas. Isso garantia-lhes o estatuto de honra da família, tão prezado 

e rigoroso à época medieval. Pois muitas vezes, faltava às famílias (mesmo as mais nobres), o dote 

para tantas filhas ao casamento. 

 Todas elas se assumiram como patronas, benfeitoras e protetoras das casas monásticas que 

fundaram (ou reformaram). Não seria crível que se tivessem colocado numa posição de submissão a 

uma abadessa e às regras da convivência monástica e o estado laico era precisamente aquele que lhes 

permitia uma maior liberdade no desempenho das funções administrativas dessas mulheres acerca de 

seus patrimônios. 
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 Ao trocarem o luxo cortesão e o conforto do meio aristocrático para outra condição, que lhes 

poderia proporcionar uma vida de devoção, humildade e caridade, tornaram-se exemplos para muitas 

mulheres da aristocracia portuguesa que seguiram os seus passos. Em consequência, o prestígio das 

casas religiosas a que estavam ligadas – Lorvão e Arouca – ascendeu rapidamente, justificando a 

preferência que a mais alta nobreza do reino por elas demonstrou durante todo o século XIII e grande 

parte do século XIV. Nesta perspectiva, o prestígio da instituição reflete-se diretamente na figura da 

abadessa e o cargo em questão passa a representar mais que as funções religiosas ou administrativas 

que lhe estão relacionadas. 

 A abadessa era a autoridade máxima dentro do mosteiro, e era eleita por acordo da comunidade 

religiosa. Para tal, o convento reunia -se em cabido (assembleia de uma congregação religiosa), onde 

se procedia à escolha da nova superiora. Esta escolha não tinha de se restringir às religiosas da casa 

em questão, mas podia recair numa monja de qualquer mosteiro da Ordem de Cister. Depois de eleita, 

devia ser apresentada, confirmada e consagrada pelas autoridades eclesiásticas competentes. O 

mosteiro era na verdade, uma extensão da hierarquia medieval, onde a própria escolha da abadessa 

significava acordos alheios ao próprio mosteiro.  

 Por vias de regra geral, a abadessa mantinha-se à frente do mosteiro durante toda a vida. 

Contudo, nada a impedia de pedir para ser dispensada do cargo, E não só a abadessa tinha essa 

mobilidade de circulação, como qualquer monja que poderia livremente administrar o patrimônio 

próprio e de suas famílias caso fosse necessário.        

 Podemos pontuar os elementos que se transfiguram na transposição da vida cotidiana 

medieval para dentro dos muros do Mosteiro Cisterciense de Arouca: administração do patrimônio 

individual para o da comunidade e o poder e autonomia que essas mulheres tinham sobre os mesmos; 

hierarquia de poder por meio da administração na escolha das abadessas do mosteiro, bem como dos 

outros cargos de importância; as relações de clientelismo (relações de poder) estabelecidas entre a 

comunidade externa e interna ao mosteiro (RÊPAS, 2003: 81). 

 Assim, ao entrar para vida claustral as filhas da nobreza não se desvinculavam totalmente da 

vida secular (como já mencionado), administrando inclusive o patrimônio de suas famílias. 

 Podemos notar essa independência econômica colocada em prática pelas mulheres dentro dos 

mosteiros, com o nosso ultimo exemplo aqui abordado: a Princesa Santa Joana da dinastia de Avis. 

 No Mosteiro de Jesus de Aveiro, assim como nos outros cenóbios mais ilustres e procurados 

pelas filhas da corte portuguesa, e que teve como principal residente, nada mais nada menos do que 

http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/4487/1/LS_S2_17_LuisMRepas.pdf#page=5
http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/4487/1/LS_S2_17_LuisMRepas.pdf#page=5
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a Princesa Infanta D. Joana, filha do rei D. Afonso V, que por sua escolha própria, professou e trouxe 

grandes benefícios não só              

 É importante nos contextualizar, pois nos finais do século XV, a vila de Aveiro tinha 

considerável importância econômica, sendo então o aglomerado urbano com maior população entre 

a capital do reino e a cidade do Porto. 

 Sobre a instituição, o papa Pio II dá a autorização legal para o funcionamento do Mosteiro em 

16 de maio de 1461. A pedra fundacional foi depositada pelo monarca de Portugal, pai de Joana. Para 

tal feito contou com a presença de sua Corte, o bispo de Coimbra e o prior, além dos principais 

clérigos do convento masculino dominicano de Nossa Senhora da Misericórdia já existente em 

Aveiro. 

 Dentro do mosteiro de Jesus de Aveiro havia toda uma organização e hierarquização (assim 

como todos os outros cenóbios femininos portugueses) dos quais a Infanta sempre obedeceu e se 

adequou. Nunca fez questão de se fazer tratada com diferença perante sua abadessa superiora e suas 

irmãs dominicanas.    

 Cada religiosa ocupava-se de um quarto (cela) que era de tamanho bem reduzido. Dá-se pra 

perceber quando passamos de janela a janela no (hoje) Museu de Santa Joana, onde são bem próximas 

comprovando o tamanho dos mesmos. (SOUTO, 1926, p. 342) 

 As religiosas se organizavam em seus ofícios por uma tabela que era montada onde se 

estipulava os ofícios religiosos e os deveres domésticos. O trabalho se dividia em cuidar das religiosas 

doentes, servir o refeitório e a copa, limpar o trigo, amassar o pão, fiar, costurar e tratar da roupa, 

varrer o chão, assear a casa, arrumar objetos e utensílios, lavar as acomodações de aves e animais, 

acarretar lenha, telhas e tijolos ou qualquer outro trabalho necessário à manutenção do mosteiro já 

que não se tinha servas ou fâmulas. (MARQUES, 2014, p. 30.) 

 A roda de madeira existente no Mosteiro servia, ao contrário do que se pensa, não para 

depositar crianças indesejadas, mas para ajudar no sustento do próprio claustro. Era por lá que as 

freiras vendiam seus doces. Devido ao tamanho da roda era impossível que coubesse uma criança 

pequena, mesmo que recém – nascida. Fazia-se a troca: os doces pelo dinheiro que era depositado 

pela comunidade, já que as freiras não tinham contato com o exterior do claustro. (SOUTO, 1926, p. 

336). 

 Os doces produzidos por elas eram seu principal atrativo. Inclusive os ovos moles de Aveiro, 

doce típico e tradicional da cidade (muito famoso em Portugal), foram invenção dessas religiosas. 
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 Assim, Joana convivia cotidianamente com as outras religiosas, participando efetivamente de 

todos os trabalhos realizados por suas irmãs dominicanas. A diferença que fez no que se remete à 

vida financeira do Mosteiro e de toda a vila é que se utilizou de sua posição de Princesa para beneficiar 

os mesmos. Para o Mosteiro ao ingressar seus muros, trouxe consigo várias rendas e benefícios para 

o erário do claustro. Para a vila de Aveiro por diversas vezes pediu ao seu pai o rei, para que concede 

o privilégio da chegada de um navio carregado de mantimentos em uma época de crise pela qual 

muitos passavam fome na região.  

 Ainda como benefício para o Mosteiro de Jesus de Aveiro,  Joana foi a primeira e a melhor 

incentivadora da vida intelectual desse claustro. Já que é válido que se diga que  desde sua tenra 

infância foi criada pela tia D. Filipa, senhora de vasta erudição e versada em várias línguas. Recebeu 

lições da leitura, da escrita e da oração em português e em latim, ministradas pelo frei João Rodrigues 

e o padre Vasco Tenreiro e principalmente pelo famoso humanista italiano Mateus de Pisa que foi 

contratado, desde 1446, para tal ofício dentro da corte portuguesa. Suas leituras estavam entre as mais 

clássicas da época: Espelho de Cristina de Christine e Pisan e Vita Christi de Ludolfo de Saxonia, 

(duas das principiais obras lidas pela princesa). Como sabia muito bem o latim, várias obras neste 

idioma foram adquiridas por ela para o Mosteiro. Fez seu pai comprar para a biblioteca do Mosteiro 

várias obras importantes da época e incentivava a leitura pelas suas companheiras dominicanas. 

 Dentro desses poucos exemplos de instituições monacais femininas podemos perceber que a 

força dessas mulheres estava naquilo que representavam e também efetivavam. Enfim neste estudo 

propusemo-nos a avaliar o fenômeno histórico do monaquismo feminino português, nos tempos 

medievais, privilegiando alguns dos casos abordados pela historiografia. Suas lacunas devido ao 

desinteresse e principalmente pela escassez de fontes ainda deverão ser preenchidas, e todas as demais 

clausuras femininas que ainda faltam serem analisadas pelos historiadores portugueses ou não.  
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REFLEXOS DE PORTUGAL NO ULTRAMAR: OS NICHOS 

AZULEJARES DO ADRO DA IGREJA DE SANTO ANTÔNIO NA 

PARAÍBA COLONIAL 

 

Michael Douglas dos Santos Nóbrega303 
 

RESUMO: A Paraíba é uma das regiões da fachada atlântica que congrega um variado e 

multifacetado acervo azulejar colonial. Essa experimentação artística, de origem proveniente da 

antiguidade, se reinventa com os árabes e vai alcançar dinâmicas e padrões nunca atingidos quando 

incorporada a arte e arquitetura lusitana. O azulejo cobre as paredes, e muros, do Conjunto 

Franciscano de João Pessoa exercendo diversas funções habituais, de caráter persuasivo, das obras 

típicas do barroco e rococó. Pretendo nesse artigo expor indícios encontrados nos seis painéis de 

azulejos que se encontram no adro na Igreja de Santo Antônio, fazendo uma análise geral das obras, 

discutindo questões relacionadas a as autorias atribuídas e sobre a temática dos quadros inseridas no 

contexto sócio cultural que o adro exercia na Capitania da Paraíba no século XVIII. 

Palavras-chave: Azulejaria portuguesa; História da arte colonial; Franciscanos. 

 

 A atual cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba é uma das primeiras cidades 

criadas na América Portuguesa. Fundada por nome Cidade real de Nossa Senhora das Neves, em 

1585, após cinco tentativas de conquista da terra, antes habitada pelos índios das nações Cariris, 

Tarairius e Tupis. A nação Tupi, se dividia entre os potiguaras (que se localizavam ao norte) e 

tabajaras(que se localizavam ao sul), ambos se situavam na fachada litorânea do território. A 

Capitania da Paraíba foi a terceira povoação urbana constituída pelos portugueses no Brasil, desse 

modo ela congrega consigo vários espectros pristinos da colonização lusa.  

 Uma colonização ímpar dentro do território brasileiro, pois, é a única cidade litorânea que foi 

se desenvolvendo partindo do centro em direção ao litoral. Essa formação peculiar se deu devido a 

seu aspecto geográfico, no qual o atual rio Sanhauá funcionou como aporte para os portugueses, que 

penetravam a capitania através dessas correntes fluviais e atracavam no então Porto do Capim.  

 Tendo uma população dividida entre índios, negros e colonos, foi preciso projetar uma cidade 

capaz de ordenar e promover a cristianização desses povos. Essas especificidades explicam a 

formação da urbe, que possui em sua planta o traçado de cruz, típico das cidades coloniais lusitanas, 

em que as primeiras habitações se constroem em torno das igrejas e conventos locais.  A figura 1, traz 

                                                           
303 Orientadora Dra. Maria Elízia borges; Bolsista CAPES. 
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um mapa produzido durante o ano de 1640, período em que a capitania estava sob domínio régio 

holandês:  

 

FIGURA 1: Mapa holandês da Paraiba – Johannes Vingboons, 1640. 

 

 (Fonte: MARTINS, Dayse Luckwü -  2011) 

 

 Na América portuguesa a Igreja Católica vai ter um papel de destaque na configuração 

espacial das povoações e na atuação que parte de uma organização da vida cotidiana social e 

cultural das localidades, como também, na execução de serviços de infra-estrutura nas cidades. 

Essa atuação se deu através da presença de ordens e irmandades religiosas.  

 Na Paraíba, as ordens religiosas dos beneditinos, carmelitas, franciscanos e jesuítas 

faziam parte do clero local e se dividiam nas atividades religiosas e adminis trativas na colônia. 

A fundação inicial da Cidade de Nossa Senhora das Neves, em 1585, com início das construções 

sendo realizado dois anos depois, traz, em sua essência arquitetônica e urbanística, elementos 

fundamentais do projeto colonizador português referente aos primeiros núcleos urbanos 

assentados no Além mar.  

 Isso é possível perceber observando abertamente os traçados dessas cidades que acusam 

uma dupla origem: a informal da Idade Média e a formal da Renascença (SANTOS, 2001). No 

caso da América quinhentista, as primeiras cidades nascem com uma inspiração portuguesa, 

ressaltando que Portugal se jazia fundido à coroa espanhola, mesclando dessa forma elementos 

ibero-americanos, que serão reproduzidos e, em alguns casos reinventados, na colônia.  
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 A Paraíba, por ser uma das cidades mais antigas do Brasil, e ter sido capitania real de 

Portugal, congrega experimentações quinhentistas e barrocas, que certamente podem ser vistas, 

se comparadas a outras localidades, como um padrão referencial do projeto do universo de 

conquista e persuasão no que tange a ocupação e dominação do território pelos portugueses.  

 Essa cidade teve seu desenvolvimento inicial com construções que ocorreram 

simultaneamente e com períodos de términos diferentes, sendo os primeiros ed ifícios de matriz 

católica e prédios oficiais da coroa. Igreja e estado trabalhando lado a lado para a constituição 

de uma unidade inicial, característica das cidades até então conhecidas. Essas características se 

constituem por elementos como os cheiros, as imagens da cidade e suas sonoridades. 

 As intempéries da colonização se fizeram presentes nas construções desses edifícios e 

alguns só puderam ser concluídos, diversos anos depois, décadas, ou séculos, como é o caso do 

complexo franciscano da Paraíba.  Nesses monumentos religiosos, que hoje se constituem como 

fontes históricas, se faz possível perceber, através dos conteúdos artísticos e iconográficos, a 

intencionalidade da Igreja que buscava conquistar e doutrinar com os olhos da fé, através de 

uma cultura visual religiosa especializada nessa finalidade, de converter o gentio e promover a 

manutenção da fé dos colonos cristãos da região. 

 

A Igreja era vista pelos negros como uma “propriedade dos brancos”, realidade 

dolorosa para os escravos pelo fato da Igreja ser usada para justificar a escravidão de 

um povo essencialmente pagão. Os próprios negros livres não se sentiam integrados 

no âmbito da Igreja, pois ficavam sempre marcados como descendentes de um “povo 

infiel”, o que lhes impedia o acesso ao sacerdócio e à vida religiosa. De forma 

ambígua, foi, também, através da Igreja que os homens negros encontraram espaços 

para se inserirem nesta sociedade. As irmandades tornaram se o meio para o homem 

negro conseguir uma promoção religiosa e social. (BEOZZO, 1992, p. 146). 

 

  

 Dentre essas instituições religiosas está o convento de Santo Antônio304 da Paraíba, que é 

composto da Igreja conventual de Santo Antônio, a capela dourada, e o próprio convento. A 

edificação do complexo se iniciou no ano de 1589 e levou cerca de duzentos anos para ser concluído. 

A ordem dos frades menores, que se fez fundante e atuante naquele convento, utilizou desde os 

                                                           
304 Também conhecida pelos paraibanos, desde o primeiro cartel do século XX,  por Igreja de são Francisco, devido a 

intervenção do arcebispo da Paraíba que em 1908, decide por demolir o altar barroco, da capela central, que se encontrava 

infestado de cupins, e mandar erigir o atual altar, de estilo neoclássico, no lugar. Ressaltando a existência de pinturas 

coloniais representando cenas da vida de Santo Antônio de Pádua, no altar-mor, e de São Francisco de Assis, na nave 

central. Pelo simples fato das pinturas de teto do altar-mor estarem esteticamente dissonantes do altar neoclássico, 

ocasionou na pintura, de verde, no teto do referido altar. Segundo a arquiteta e restauradora Piedade Farias, a pintura foi 

encontrada acidentalmente, durante a restauração executada pelo IPHAN, em 1988,no qual a restauradora atuou como 

monitora da reforma.   
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primórdios o aparato iconográfico como ferramenta de catequese e doutrinação.  É possível observar 

em suas paredes diversas experimentações imagéticas e de cunho alegórico tratando de uma 

diversificada temática de cunho religioso e pagão. 

 O grande espetáculo barroco vai se dar de uma forma intermidiática nos espaços eclesiásticos 

setecentistas das capitanias do Norte305. Diversas mídias vão interagir harmoniosamente entre si 

captando os olhos, ouvidos e narinas dos fieis que se faziam parte essencial para a composição, 

participando ativamente da complementação da cena típica do universo barroco europeu.  

 O Conjunto Franciscano em João Pessoa – PB é uma das pérolas da arte colonial no 

Brasil. Localizado no centro da capital paraibana, carrega consigo as mais diversas 

experimentações artísticas típicas do período barroco, como a talha, pintura de tetos  em 

perspectiva e azulejos seiscentistas e setecentistas. Dessas manifestações o azulejo é uma arte 

decorativa que se encontra bem expressiva nas paredes do conjunto.  

 No teto da igreja, podemos encontrar pinturas em perspectiva, tratando principalmente da vida 

de mártires, santos e da virgem Maria, que dialogam com painéis azulejares, obras em cantaria, tanto 

em madeira quanto em pedra, que seguem dialogado com elementos da talha dourada, que emergem 

nas paredes do edifício eclesiástico que possui um cheiro característico de mirra vinda do piso da 

sacristia, que é feito com essa árvore.  

 Quanto a azulejaria, nos deparamos antes de entrar, propriamente, no edifício,  com um 

magnífico adro, que é preenchido por azulejos enxaquetados de azuis e possui nas paredes 

laterais, seis nichos azulejares retratando cenas da vida de Cristo, produzidos por volta de 1720, 

cuja autoria é atribuída, por José Meco, ao mestre azulejar Policarpo de Oliveira Bernardes e que se 

encontra instalado nas paredes laterais do adro do Convento Franciscano na Paraíba colonial (primeira 

metade do século XVIII). Esse conjunto é composto por seis nichos, de medidas 14x10 cm, de tom 

azul forte e de eximia qualidade estética e é o objeto de estudo desse artigo. 

 Adentrando o espaço, encontramos o claustro conventual adornado por azulejaria 

policromada de origem portuguesa. Dentro da nave conventual nos deparamos com um silhar 

azulejar de 23 metros, dividido nas paredes do espaço eclesiástico, que retrata em suas 

pinceladas de cobalto, a edificante saga do personagem bíblico, do antigo testamento, José do 

Egito. 

 

                                                           
305 Termo usado para se referir as quatro capitanias da fachada atlântica, localizadas no norte do antigo Estado do Brasil: 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande (do Norte) e Siará Grande.  
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Figura 2: Adro do conjunto Franciscano da Paraíba 

 
Fonte: Galeria da web/ disponível em: wikipedia.com 

 

 No adro da igreja conventual encontramos os nichos temas desse artigo. Esses azulejos 

foram produzidos em Lisboa na primeira metade do século XVIII e são elementos, de toda 

teatralidade barroca presente na igreja conventual, que parte do cheiro de mirra, propagado pelo 

atrito da sandália dos frades no piso da sacristia, chegando nas pinturas em perspectiva, que 

decoram o teto da igreja. É dentro desse cenário barroco, de harmonia artística e de diferentes 

obras azulejares, que os fieis realizavam suas atividades religiosas, tendo contato com o sagrado 

através da transcendência que o lugar propõe. 

 Os seis nichos azulejares (Figuras 3 a 8) vão trazer ao espectador cenas referentes aos 

mistérios dolorosos do sagrado Rosário e uma cena da Via crúcis (fig. 8), corroborando assim 

para uma produção com temática diversificada, mas centrada num personagem, que é central 

para igreja setecentista nos trópicos. Nas cenas encontramos o inicio do sofrimento de Cristo, 

que se deu com a agonio no Horto das Oliveiras (Fig. 3), momento em que o anjo traz o cálice 

da amargura para Jesus, que soa sangue, enquanto ora.  

 As cenas prosseguem com a prisão de Jesus (Fig. 4), momento em que os soldados vão 

prender Jesus, que não oferece nenhuma resistência à prisão. Os três nichos seguintes trazem 

as cenas da flagelação (Figuras 5 e 7) e da coroação de espinhos (Fig. 6). Por fim, concluindo 

as cenas do adro, encontra-se Jesus carregando a Cruz (Fig. 8).  
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Imagem 3: Agonia no horto Imagem 4: Prisão de Cristo 

 
 

Fonte: Michael Douglas dos S. Nóbrega, 2013 Fonte: Michael Douglas dos S. Nóbrega, 2013 

 Quando nos deparamos com os seis nichos azulejares, encontramos uma questão inicial que 

se desenvolve com os questionamentos em torno da estética dos quadros, no que tange a escolha 

temática das obras e suas possíveis funções artísticas.  Os estudos sobre essa temática são importantes, 

pois podemos corrigir alguns equívocos historiográficos referentes ao tema dos azulejos presentes no 

adro franciscano da Paraíba. 

Segundo Burity o adro é: 

Ladeado por duas muralhas, revestidas de autênticos azulejos portugueses em padronagem 

azul e branca, possui seis nichos simetricamente colocados em cada lado, representando 

cenas da Paixão de Cristo... atualmente em estado de conservação muito precário. As cenas 

retratadas nos azulejos dos seis nichos são interpretadas por diferentes prismas. Uns 

estudiosos procuram a explicação como sendo um indicativo de que não é possível se adentrar 

à Casa de Deus sem passar pelo sofrimento físico. Outros preferem contemplar o martírio de 

Cristo relembrando... a salvação dos pecadores. Nota-se que a sua face está íntegra, 

preservada, sem conotação de agressividade, enquanto as faces dos seus algozes encontram-

se danificadas pela ação humana. (BURITY, 2008) 
 

 A autora intitula o tema como cenas da Paixão de Cristo, juntamente com ela, Chiriboga 

também o faz. Segundo Chiriboga, os azulejos trazem estações da paixão de Cristo. Para entender 
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melhor vamos é preciso entender o conceito de paixão de Cristo e de suas imbricações e práticas da 

idade Moderna.  

 

O belíssimo conjunto franciscano de João Pessoa levou quase duzentos anos para ser 

concluído. Sua fachada foi executada em duas etapas: a parte inferior em 1734 e a 

superior em 1779. Seu adro é cercado por muralhas azulejadas, que contém seis 

painéis representativos das estações da Paixão de Cristo e é precedido por um 

monumental cruzeiro de pedra. (CHIRIBOGA, 2014, p. 172)  
 

 Sobre Paixão de Cristo trata-se diretamente de eventos da “vida de Cristo e é descrita nos 

quatro evangelhos, embora nem sempre com os mesmos detalhes e na mesma sequência”. (CARR 

GOMM, 2004. p. 172). Eventos que se iniciam com a entrada de Cristo em Jerusalém e terminam em 

sua ressurreição e ascensão. Essa explicação seria plausível, se os quadros não fizessem parte de uma 

questão particular de autorias e significados como veremos adiante.  

 

Imagem 5: Flagelação de Jesus Imagem 6: Coroação de Espinhos  

  

Fonte: Michael Douglas dos S. Nóbrega, 2013. Fonte: Michael Douglas dos S. Nóbrega, 2013. 
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 Dentro da historiografia sobre o período, a abordagem de Simões vai ser a mais convincente, 

porém abrangente, pois ele discorre que os azulejos trazem os Passos da paixão  (SIMÕES, 1956). 

Os passos da paixão abordam os episódios referentes as cenas da vida de Cristo. Porém, os mistérios 

dolorosos se fazem firmes e presentes nas paredes cenas mencionadas. 

 Segundo Simões, os azulejos do adro “representavam outros tantos passos da Paixão de Cristo, 

estando alguns, infelizmente, mal tratados pelo tempo e pelos vândalos.” (SIMÕES, 1965, p. 211). 

Além dele, outros autores como Meco, Barbosa e  atestam qualificações como a de Via sacra para os 

azulejos. Infelizmente não foi possível trazer nesse artigo suas colocações, pois a quantidade de 

páginas se limita a abordar toda a discussão proposta. Porém o que nos interessa vai ser a conclusão 

em torno dessa temática. 

  

Imagem 7: Flagelação de Cristo Imagem 8: Cristo carregando a Cruz 

  

Fonte: Michael Douglas dos S. Nóbrega, 

2013. 

Fonte: Michael Douglas dos S. Nóbrega, 

2013. 

 

 Os azulejos não podem tratar sumariamente da Via sacra, por alguns motivos, o primeiro está 

na quantidade es estações. A via sacra possui estações em que são narradas os caminhos em que Jesus 

passou durante sua ida ao calvário. Ela possui 15 estações, como se pode observar na Tabela 1:  
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TABELA 1: Estações da Via Sacra 

1ª Estação: Jesus é condenado à morte 9ª Estação: Jesus cai pela terceira vez 

2ª Estação: Jesus recebe a cruz nas costas 10ª Estação: Jesus é desposado de suas vestes 

3ª Estação:  Jesus cai pela primeira vez 11ª Estação: Jesus é pregado na cruz 

4ª Estação: Jesus encontra com sua mãe 12ª Estação:  Jesus morre na cruz 

5ª Estação: Simão Cirineu ajuda a carregar a cruz 13ª Estação: Jesus é descido da cruz 

6ª Estação: Verônica enxuga o rosto de Jesus 14ª Estação:  Jesus é colocado no sepulcro 

7ª Estação: Jesus cai pela segunda vez  15ª Estação:  Jesus vence a morte 

8ª Estação: Jesus consola as mulheres de Jerusalém  

FONTE: Site: Caminho da Santidade, disponível em: 

https://acaminhodasantidade.wordpress.com/tag/imagens-das-xv-estacoes-da-via-sacra/ visualizado em 

15/09/2017. 

 

 Conforme se pode observar na Tabela 1, a primeira estação corresponde a cena quando Jesus 

é condenado à morte. Esse tema não vai ser encontrado nos azulejos presentes na Paraíba, que se 

iniciam com a Agonia no monte das Oliveiras. Nenhuma das estações apresentadas na Via sacra 

correspondem ao tema das obras.  

 Já a via Crúcis, que significa caminho da cruz, e também poderia está sendo ali representada, 

narra a trajetória de Cristo carregando a cruz. A saga se inicia no pretório e segue até o calvário. As 

estações da via crúcis são as seguintes:  

Estação: Jesus é condenado à morte 

Estação: Jesus carrega a cruz às costas 

Estação: Jesus cai pela primeira vez 

Estação: Jesus encontra a sua Mãe 

Estação: Simão Cirineu ajuda a Jesus 

Estação: Verônica limpa a face de Jesus 

Estação: Jesus cai pela segunda vez 

Estação: Jesus encontra as mulheres de Jerusalém 

Estação: Jesus cai pela terceira vez 

Estação: Jesus é despojado de suas vestes 

https://acaminhodasantidade.wordpress.com/tag/imagens-das-xv-estacoes-da-via-sacra/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%A3o_Cirineu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Ver%C3%B4nica
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Estação: Jesus é pregado na cruz 

Estação: Jesus morre na cruz 

Estação: Jesus é descido da cruz 

Estação: Jesus é Sepultado 

 

 Durante a via crúcis, Jesus é chamado de Nosso Senhor dos Passos. Contrapondo os 

historiadores que já trataram da temática, trago para os azulejos do adro uma temática 

majoritariamente direcionada a explanação dos mistérios dolorosos do santo Rosário. A segunda 

estação da via Crucis é representada na figura 8, e constitui assim o único elemento da via Crucis 

presente no adro. 

 Intrigado com essas questões adentramos nas tradições religiosas da igreja para buscar 

soluções a essa indagação. Dentro desse processo encontramos o santo Rosário e seus mistérios 

dolorosos, que eram verdadeiros emblemas da fé cristã durante o setecentos. 

 O rosário é, em si, um fio de contas, divido três grupos contendo cinco sessões temáticas, cada 

um tendo uma conta grande e dez pequenas. É uma prática que foi incentivada pela Igreja 

principalmente a partir do séc. XIII, evento em que São Gusmão diz ter recebido, em 1214, o santo 

rosário das mãos de Nossa Senhora, que havia aparecido para ele. A partir daí essa forma tradicional 

do rosário com 150 contas passou a ser utilizada.  

 Esse instrumento foi feito para auxiliar o fiel na contagem das orações, nas meditações e 

preces sobre a vida de Cristo e da Virgem. Constituindo uma forte arma espiritual que os auxiliaria 

na luta contra os hereges e pagãos, que faziam frente à Igreja católica do período, na França. Dessa 

forma, a prática tomou tamanha proporção e se faz presente até hoje na vida dos católicos.  

 

As preces conhecidas como mistérios dividem-se em três grupos de cinco: Os 

mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Pode se incluir o rosário em pinturas da 

Virgem com o Menino, como Virgem com o Menino, de Bergognone; ou de São 

Domingos, que, diz-se, instituiu seu uso como um emblema de devoção. (CARR-

GOMM, 2004 p.194) 

 

 Os mistérios se constituem em três grupos de cinco mistérios cada. Temos o grupo dos 

mistérios gozosos, que trazem cenas referentes à enunciação; a visitação; a natividade; a apresentação 

de Jesus no templo e o encontro do menino Jesus no templo.  Esses mistérios carregam frutos, que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Crucifica%C3%A7%C3%A3o_de_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morte_de_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piet%C3%A0
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levam à reflexão sobre a humildade, o desapego as coisas materiais, um amor a pobreza  e caridade 

com o próximo, elementos que advém de uma verdadeira sabedoria, que deve ser buscada, pois ela 

parece propiciar aos fieis a apreciação da pureza de alma e de corpo.  

 O segundo grupo dos mistérios é constituído dos mistérios dolorosos. Ele se inicia com a 

Agonia no horto das Oliveiras, depois eles passam a lembrar os momentos de extrema violência 

vivenciados por Jesus, são eles a flagelação de Cristo, a coração de espinhos, o transporte da cruz e a 

Crucificação. Esses mistérios evocam aos fiéis uma paciência com nossas cruzes, uma conversão dos 

pecados, estimulo a perseverança do justo e o alivio das almas no purgatório. Estimulando também a 

renúncia do eu, com a contrição dos pecados, a mortificação dos nossos sentidos e desprezo as coisas 

materiais do mundo. 

 E por fim, temos os mistérios gloriosos, que trazem cenas da glorificação de Jesus e de Maria, 

que são a ressurreição, a ascensão, a vinda de Espírito santo, a ascensão de Maria e a coroação de 

Maria.  Refletir sobre as dores sentidas por Cristo. Traz aos nossos olhos a orientação da igreja.  

 Conhecendo os mistérios dolorosos, de devoção mariana, encontramos a temática 

predominante nas obras azulejares presentes no adro que é nosso objeto de estudo. Pudemos chegar 

nessa conclusão pensando da seguinte forma: a Via sacra possui 15 estações, que vão da condenação 

de Jesus até o sua ressurreição. Já a Via crucis, que possui quatorze estações, só se faz presente em 

um azulejo do adro. Dessa forma, os mistérios dolorosos do sagrado rosário compreendem os cinco 

azulejos do adro, compondo assim sumariamente a referida temática. O quantidade de mistérios pode 

ter sido peça importante para sua escolha temática.  

 O que não complementa a cena dos mistérios dolorosos é a crucificação de Cristo, que não se 

faz presente no adro. Possivelmente a obra pode não ter sido concluída a tempo e dessa forma foram 

inseridos outros quadros, para concluir a tempo hábil a encomenda. Observando atentamente as 

pinturas, é possível perceber uma alteração estética nas obras, trazendo a cena mais pintores. Uma 

análise sobre as molduras do quadro, que são diferenciadas a partir nas figuras 7 e 8.  Como pode ser 

apreendido num simples olhar se compararmos o Cristo da figura 6 com o Cristo representado na 

figura 7. Os traçados se fazem diferenciados e Jesus é representado com formas diferentes.  

 A presença de aprendizes nas oficinas azulejares pode trazer a nós a autoria dos outros 

quadros, que carregam caracteres estéticos diferenciados e não seguem piamente a sequência 

narrativa dos primeiros cinco nichos do adro.   

 Essas evidências, aliadas à temática dos quadros, que em si trazem cenas dolorosas da vida de 

Cristo, que por amor a nós, passou pelo sacrifício que pode ser visto diariamente nas paredes do adro. 
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Através dos conteúdos presentes nas experimentações azulejares é possível perceber a intenção 

franciscana com aquelas obras temáticas que surgiam aos olhos dos habitantes da Paraíba 

colonial. A persuasão é um dos principais sentidos que o barroco manifesta no além mar. 

 Nos sermões de Padre António Vieira encontramos uma explicação sobre os mistérios do 

sagrado rosário e sua relação com a América Portuguesa. Nos seus escritos, Vieira faz uma relação 

dos mistérios, encontrados no santo Rosário, com as intempéries enfrentadas pelo habitantes de 

sociedades agrícolas, como os inúmeros engenhos setecentistas que se firmavam na fachada atlântica 

do Brasil.  

 

Destes devem ser mais devotos, e nestes se devem mais exercitar, acompanhando a 

Cristo neles, como fez São João na sua cruz. Mas assim como entre todos os 

mistérios do rosário estes são os que mais propriamente pertencem aos pretos; assim 

entre todos os pretos, os que mais particularmente os devem imitar e meditar são os 

que servem e trabalham nos engenhos, pela semelhança e rigor do mesmo trabalho. 

Encarecendo o mesmo Redentor e o muito que padeceu em sua sagrada paixão, que 

são os mistérios dolorosos, compara as suas dores as penas do inferno [...] E que 

coisa há na confusão deste mundo mais semelhante ao inferno que qualquer destes 

vossos engenhos, e tanto mais, quanto de maior fabrica? Por isso foi tão bem recebida 

aquela breve e discreta definição de quem chamou a um engenho de açúcar “doce 

inferno”. E verdadeiramente, quem vir na escuridade da noite aquelas fornalhas 

tremendas, perpetuamente ardentes; as labaredas que estão saindo a borbotões de 

cada uma pelas duas bocas, ou ventas, por onde respiram o incêndio; os etíopes, ou 

ciclopes, banhados em suor tão negros como robustos que subministram a grossa e 

dura matéria do fogo, e os forcados com que o revolvem e atiçam; as caldeiras ou 

lagos ferventes como os cachões sempre batidos e rebatidos, já vomitando espumas, 

exalando nuvens de vapores, mais de calor que de fumo, e tornando-os a chover para 

outra vez os exalar; o ruído das rodas, das cadeias, da gente toda da cor da mesma 

noite, trabalhando vivamente, e gemendo tudo ao mesmo tempo, sem momento de 

tréguas, nem de descanso; quem vir enfim toda a maquina e aparato confuso e 

estrondoso daquela Babilônia, não poderá duvidar, ainda que tenha visto Etnias e 

Vesúvio, que é uma semelhança de inferno. Mas, se entre todo esse ruído, as vozes 

que se ouvirem forem as do rosário, orando e meditando os mistérios dolorosos, todo 

esse inferno se converterá em paraíso; o ruído, em harmonia celestial; e os homens, 

posto que pretos, em anjos [...] ( RODRIGUES, et all, 2013, p. 58) 

 

 O trecho do discurso proferido pelo Padre Antônio Vieira parece trazer uma reflexo das 

situação vivenciada cotidianamente pelos habitantes da Capitania da Paraíba, que tinha sua produção 

principal voltada para os engenhos de açúcar e as práticas agrícolas locais.   

Pensar uma população com negros, mulatos, índios e brancos, que sobrevivem do trabalho nos 

engenhos e vivenciam diariamente o cotidiano explicitado pelo padre Antônio Vieira, é factual na 

confirmação persuasiva da Igreja, que tinha por intuito estimular diariamente os fieis as reflexões em 
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torno dos mistérios dolorosos. A colonização não podia parar e o incentivo religioso contribuiu 

piamente para isso, como podemos observar.  

 Dentro da discussão em torno dos temas, foi necessário um olhar sobre as as oficinas 

azulejares do período, que foram produtoras dos azulejos. Uma das principais oficinas azulejares do 

período é a Oficina dos Bernardes. Criada pelo mestre azulejar António de Oliveira Bernardes, atuante 

em Lisboa até o primeiro quartel do século XVIII e continuada306 depois por seu filho, Policarpo de 

Oliveira Bernardes.  

 

 A abundância de olarias na freguesia de Santa Catarina, a proximidade com o rio Tejo e os 

meios de comunicação com o exterior da cidade e a presença de parte da comunidade 

mercantil holandesa nas imediações faziam das Casas Caídas uma zona propícia à produção 

artística e, no caso de Bernardes, ao fabrico e transporte dos azulejos (APUD, Flor e Flor, 

2016). 

 

 O pintor dos nichos do adro franciscano da Paraíba, nomeado por atribuição de José 

Meco, é Policarpo de Oliveira Bernardes (MECO, 1981). Segundo a análise de suas outras 

obras, chegamos a conclusão que certamente ele foi o pintor dos quatro primeiros azulejos 

estudados nesse artigo (Fig. 3-6).  

 Dessa forma, os principais historiadores da temática, como Meco (1988) e Simões (1965) 

atribuíram os quadros ao pintor azulejar Policarpo de Oliveira Bernardes, pintor atuante em Lisboa, 

na primeira metade do século XVIII,  Os estudos sobre a temática dos quadros possibilitou um olhar 

sobre a presença de outros pintores nos quadros, o que retira de Policarpo a autoria total das obras, 

sendo esse nosso objeto de estudo posterior.  

 A reflexão em torno de obras azulejares propicia ao historiador uma análise sobre diversas 

práticas cotidianas das cidades. Quando observado com atenção, ele se constitui em um elemento de 

sentido histórico capaz de trazer a luz histórias não contadas, ou esquecidas propositalmente, para 

não fazerem parte da história. O bom é que se enganaram, pois o historiador atual agrega todas as 

fontes que são encontradas nos caminhos dos nossos objetos, a fim de encontrar respostas concretas 

as nossas indagações. Dessa forma, a arte azulejar constitui um elemento rico para a história.   

 

                                                           
306 Impossibilitado de trabalhar, primeiro devido a “tremuras” nas mãos e depois à falta de visão, Bernardes terá nomeado 

o seu filho Policarpo como sucessor à frente da oficina de pintura de azulejos, onde aliás, aquele já trabalhava, primeiro 

como aprendiz e, a partir da década de 1720, ganhando uma preponderância que lhe permitia assinar conjuntos azulejares. 

(CARVALHO, 2012, p. 2010) 
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UM CHUTE NO BALDE: OS BEATLES E A (RE)NASCENTE 

VANGUARDA NO ROCK - 1966-68 
                                                            

                                                                                    

Miguel Fabrício de Oliveira Alves307 
 

RESUMO: Este artigo apresenta os primeiros resultados de uma pesquisa mais ampla sobre o 

vanguardismo na música dos Beatles. Após deixarem definitivamente as turnês em 1966 em um 

momento em que sua carreira atingia o ápice, contrariando a indústria cultural, os Beatles passam a 

concentrar seu trabalho no estúdio produzindo o que a crítica considera como suas mais importantes 

obras, evidenciando um amadurecimento que se mostraria a partir de suas composições e arranjos. 

Tais composições passam a ficar mais complexas, representando assim sua passagem da música 

comercial pop para uma música mais elaborada, experimental e de vanguarda, expondo influências a 

diversas correntes musicais e referências às suas experiências com LSD. Torna-se o objetivo desse 

estudo analisar o contexto em que essas mudanças ocorreram, a relação dos Beatles com a psicodelia 

e setores vanguardistas da música concreta, como Karlheinz Stockhausen e John Cage. 

Palavras-chave: Beatles, psicodelismo, música de vanguarda. 

 

 Em 1966, o psicodelismo e o experimentalismo estavam demarcando os limites entre o pop e 

a vanguarda através de uma sofisticação musical que colocou o rock em um nível criativo que o 

posicionaria na direção de uma arte de vanguarda, presente nos recentes trabalhos de músicos 

britânicos e norte-americanos, como os Beatles, Bob Dylan, Beach Boys, Velvet Underground e no 

ano seguinte, Pink Floyd. Os elementos apresentados como uma música de vanguarda nesta expansão 

musical apresentavam-se em novas experiências sonoras que puderam se desenvolver plenamente 

dentro dos estúdios, ampliando para as mais variadas possibilidades estéticas e resultando em um 

material sonoro moderno e experimental que rompia com os limites da fórmula estrutural da canção 

pop dominante no período.  

 A influência da psicodelia alterou a obra de arte, o cinema e a música dessa época. Vários 

artistas usaram ou experimentaram com freqüência drogas como a maconha e o LSD para abrir 

caminhos criativos para suas obras. Nesse período, diversos artistas lançaram álbuns que mudaram a 

história da música popular como Revolver (EMI, 1966), dos Beatles, Blonde on Blonde 

                                                           
307 Mestrando em História Cultural pela PUC-Goiás. Graduado em Música – UFG 
   Orientador: Eduardo José Reinato 
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(COLUMBIA, 1966), de Bob Dylan, Velvet Underground and Nico (VELVET, 1967), do Velvet 

Underground, Pet Sounds (CAPITOL, 1966), dos Beach Boys e no ano seguinte, The Pipers At Gates 

of Dawn (EMI, 1967), do estreante Pink Floyd demostravam. 

 O uso livre de drogas alucinógenas era defendido não só por artistas, mas também por 

estudiosos como o neurocientista, psicólogo e professor da Universidade de Harvard, Thimothy 

Leary, que defendia os benefícios do LSD como a base para o progresso humano. Iniciou suas 

pesquisas no início dos anos 1960 sobre o que certas substâncias químicas, como o LSD, podiam 

fazer com o cérebro humano e como podiam ajudar a criar novas realidades, benefícios terapêuticos 

e iluminação espiritual. Musicalmente, as características psicodélicas vem da inclusão de elementos 

sonoros não tradicionais, como colagens de sons, ruídos, falas desconexas, assimetria das frases 

musicais com liberdade para a estrutura rítmica e melódica e letras sobre momentos psicológicos 

profundos. 

 Desde os tempos em que eram músicos desconhecidos em busca de espaço no universo do 

rock, os Beatles já haviam estabelecido sua ligação com drogas. Entre 1960 e 1961, em suas duas 

temporadas em Hamburgo, eles já se utilizavam da Benzedrina como recurso para manterem-se 

acordados durante os longos shows diários que faziam. Em 1964, conhecem Bob Dylan, e este os 

apresenta à maconha, influenciando significativamente suas músicas, tornado-as mais leves e 

contemplativas. Numa noite em 1965, sem que soubessem, Lennon e Harrison experimentavam pela 

primeira vez o LSD, mais tarde foi a vez de McCartney e Starr, causando um efeito profundo em seus 

comportamentos, composições e gravações, iniciando sua fase psicodélica experimental, que os 

colocava frente a frente com a música concreta e de vanguarda de Karlheinz Stockhausem308.                 

 O ano de 1966 marca o inicio dessa fase psicodélica e experimental dos Beatles, que ao 

deixarem definitivamente as turnês concentram-se exclusivamente nos trabalhos em estúdio, não mais 

para produzirem hits, mas para exploração da criatividade e dos recursos da eletrônica para 

experimentações sonoras.  

 A vida dos quatro músicos durante uma turnê era muito problemática. Além do tumulto e 

assédio sem limites de fãs e imprensa por todos os lugares que se apresentavam, sempre ocorriam 

                                                           
308 Karlheinz Stockhausen (1928 -2007), compositor alemão de vanguarda reconhecido pelo seu trabalho pioneiro em 

música eletrônica, ajudando a moldar uma nova compreensão do som através da eletrônica e de sons elaborados que 

levaram a novos estilos de composições. 
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incidentes causados pela falta de estrutura e segurança a que eram submetidos. De 1962 a 1966, os 

Beatles fizeram turnês e shows em níveis de grandes concertos, com um público médio de 35 a 40.000 

em cada concerto. Em um curto período de quatro anos de uma carreira agitada, haviam conquistado 

tudo o que a grande maioria dos músicos sonham em conquistar: fama e fortuna. Mesmo assim, 

haviam duas preocupações nesse momento: quanto à qualidade de suas performances ao vivo; e não 

conseguir reproduzir no palco os arranjos cada vez mais elaborados e complexos apresentados nos 

últimos álbuns. O histerismo constante do público adolescente feminino durante os shows refletia 

diretamente na qualidade das performances ao vivo, como relata Davies um depoimento de George 

Harrison sobre as turnês e a perda da qualidade em suas atuações, 

“Cada dia era uma platéia diferente, mas continuávamos a fazer a mesmas coisas. Não havia 

o mínimo de prazer naquilo. Ninguém conseguia ouvir nada. Era só uma grande confusão. 

Pioramos como músicos, tocando aquelas drogas todos os dias. Aquela história toda não tinha 

graça nenhuma” (HARRISON apud DAVIES, 1968, p. 353).  

 

 Para o produtor dos Beatles, George Martin, eles mesmo tinham certeza de que aquela 

sequência de concertos diários, em ambientes ensurdecedores, estava afetando a sua musicalidade. 

Estavam ficando cada vez mais deprimidos com isso (MARTIN, 2017, p.23). 

 Cansados e em meio a uma grande polêmica gerada por uma entrevista de Lennon interpretada 

como os Beatles sendo mais populares do que Jesus Cristo. Segundo Fenerick (2008), essa declaração 

causou um enorme desgaste na imagem inofensiva dos Beatles[...] além de uma enorme antipatia 

pelos setores protestantes mais conservadores dos Estados Unidos, que queimaram pilhas de discos e 

de material dos Beatles, propiciou também ameaças de morte por parte da Ku Klux. Quando 

decidiram parar definitivamente com as turnês, segundo Davies, não tinham a mínima idéia do que 

fazer dali para a frente, e aponta que  

“de algum modo, foi um ato de coragem, abandonar os palcos no auge da carreira. Pouca 

gente no show business despediu-se do palco em tais condições. Muitos, frequentemente, 

confessam a pretensão de abandonar o público antes que ele o abandone[...]. Os Beatles não 

hesitaram. Encararam aquilo como o fim do primeiro capítulo. Sendo ingênuos e simples, 

agiram assim, ignorando como seria o segundo capítulo. Sómente esperavam que ele não 

incluísse a chatura das viagens e o desconforto da beatlemania” (DAVIES, 1968, p. 354). 
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 Figura 1 – Capa de Ruber Soul original e retorcida – 1966 - Robert Freeman 

                                   

http://movethatjukebox.com/capas-beatlesrubber Acesso em 11/10/2017                       

 

 O álbum Rubber Soul (EMI,1965), lançado antes do fim das turnês, já apontava as mudança 

nos rumos musicais do grupo, conduzindo-os a uma nova fase na sua produção. Seus sinais de 

mudanças já se apresentavam na capa do álbum, com uma imagem retorcida dos quatro músicos. Tal 

imagem pode representar as distorções de imagens causadas pelo efeito do LSD, que já estavam 

usando. Novos elementos e instrumentos são utilizados nesse albúm, como a cítara em Norwegian 

Wood (EMI, 1965) - trazida por Harrison para o contexto pop em sua recente descoberta da música e 

da espiritualidade indiana - e as influências do folk rock de Bob Dylan, assinalam uma ruptura radical 

em sua obra e carreira, evidenciando um amadurecimento que seria consolidado a partir do próximo 

álbum, Revolver (EMI, 1966), inserindo os Beatles no contexto da contracultura. Segundo Muggiati, 

os Beatles diziam adeus às canções de amor adolescentes e entravam num universo de emoções e 

relações bem mais complexas (MUGGIATI, 1997, p. 78). Sobre esse período de mudanças, Muggiati 

cita Mark Lewisohn, 

 “foi um período de transição, com uma importante mudança de atitude à medida que os 

Beatles eram mais sufocados pela adulação em torno deles, começavam a se concentrar em 

agradar a si mesmos, em vez de agradar ao público. O resultado mais óbvio dessa mudança 

de curso foi um significativo salto para a frente em seus sempre inovadores 

discos...”(LEWISOHN apud MUGGIATI, 1997).  

http://movethatjukebox.com/capas-beatlesrubber
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 Com Revolver, os Beatles começam suas incursões no campo da música de vanguarda, 

trazendo para seu público as influências da música concreta do compositor de vanguarda Karlheinz 

Stockhausen. Tomorrow Never Knows (EMI, 1966), a última faixa do álbum, foi uma das primeiras 

incursões nessa nova fase, sendo uma canção claramente influenciada pelo uso do LSD, tornando-se 

um passo inovador na carreira dos Beatles, destacando-se como totalmente diferente do que o quarteto 

vinha apresentando até então. Um intenso trabalho experimental empregando 309tape loops e colagens 

de sons foi realizado no estúdio para a produção dessa canção e o resultado de toda essa 

experimentação foi que os Beatles estavam se movendo em uma direção distintamente nova, deixando 

de ser artistas pop para se transformarem em músicos de estúdio em busca de um novo mundo sonoro. 

As técnicas desenvolvidas para criar esses mundos sonoros foram desenvolvidas anos antes pelo 

compositor Karlheinz Stockhausen. 

                                        Capa de Revolver, 1966 – Klaus Voorman 

                       
https//rockontro.org/2014/10/04/disco-nota-11-revolver-beatles/Acesso em 11/10/2017 

 

                                                           
309 Tape Loops são trechos de uma fita magnética usados para criar padrões musicais repetitivos ou camadas densas em 

um som. 

 

https://rockontro.org/2014/10/04/disco-nota-
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 Stockhausen encontrou fama no mundo subterrâneo do rock sendo considerado por vários 

músicos como uma figura importante para seu desenvolvimento musical num momento em que 

alguns grupos já estavam explorando as possibilidades dos estúdios de gravação. Nos anos entre 

1966 e 1968, a música pop mudou de forma mais rápida do que em todos os anos desde sua criação 

na década anterior. Seguindo essa tendência, os Beatles deixaram de ser artistas pop para se 

transformarem em músicos de estúdio. 

 Como uma figura importante nesse processo de imersão dos Beatles na música de 

vanguarda, o produtor George Martin atuaria como intérprete das idéias do quarteto, colocando 

em prática toda a gama sonora que os Beatles imaginavam através de suas viagens psicodélicas, 

como descreve Heylin, 

Cada vez mais, a função de Martin era descobrir como concretizar o que muitas vezes não 

passava de idéias abstratas de John ou Paul (ou George). E tendo ouvido sons que saíam de 

estúdios americanos de oito canais, os rapazes consideravam bastante razoável exigir o 

impossível (HEYLIN, 2007, p. 62). 

 

 Os Beatles perceberam a importância de se posicionarem na vanguarda artística numa década 

onde a renovação da arte contemporânea pela arte pop estava em ebulição. E essa tomada de 

posicionamento veio com Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band (EMI, 1967), considerado pela 

crítica como o mais importante disco de rock de todos os tempos e um divisor de águas na música 

popular.  

 

 

                   A icônica capa de Sgt Papper’s and lonely Hearts Club Band 
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  http://www.sfgate.com/entertainment/the-wrap/article/Beatles- 

 

 Para Heylin, com Sgt Pepper’s, os Beatles se reinventaram como artistas sérios após quatro 

anos à mercê das adolescentes (HEYLIN, 2007, p.7). Com uma linguagem avançada para a época, 

aderindo a novos elementos até então distantes dos parâmetros estabelecidos pela indústria 

fonográfica, Sgt Pepper’s tornou-se um marco do experimentalismo no rock e no pop, trazendo uma 

nova concepção de unir elementos de diversas correntes musicais a métodos inovadores no uso dos 

recursos de estúdio, como possibilidade de novas texturas sonoras, fazendo experiências inéditas 

como a aproximação de microfones aos instrumento, a criação de solos invertidos na mesa de som, 

tape-loops e orquestrações. Para Heylin, Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band validou o rock como 

um gênero livre e à parte do pop (HEYLIN, 2007, p.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfgate.com/entertainment/the-wrap/article/Beatles-
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                                                  The White Album - 1968 

                        

                          Fonte:https://www.rock.com/p/the-beatles-white-album 

 

 Em 1968 os Beatles lançam o White Albun (EMI, 1968), conhecido por esse nome pela estética 

da sua capa: um fundo branco com o nome do grupo em alto relevo, considerado o trabalho mais 

heterogêneo da carreira, com uma variedade de estilos impressionantes, onde se expõe a maturidade 

do grupo e, ao mesmo tempo, o prenuncio de sua dissolução devido a conflitos internos. Há uma 

variedade de estilos e uma fragmentação de processos composicionais que se agrupam no álbum, 

porém revelam um certo isolamento de cada um dos membros do grupo e uma forte convergência de 

elementos que dialogam com toda a produção cultural da década, desde Dylan até Stockhausen. Dessa 

forma, revela as características individuais de cada um dos Beatles.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A proposta desse artigo foi o de investigar o período conhecido como a grande mudança nos 

rumos musicais dos Beatles. Nesse artigo procurei apresentar de forma introdutória um estudo ainda 

em andamento sobre a inserção dos Beatles na vanguarda no rock, onde a inclusão de diversos 

elementos até então estranhos na música  popular foram sendo introduzidos ao universo da música 

pop.  
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ASPECTOS PROPEDÊUTICOS DE UMA TEORIA DA HISTÓRIA 

NO PENSAMENTO DE RAYMOND ARON: HISTÓRIA, TEMPO E 

HOMEM 
 

 

Murilo Gonçalves dos Santos310 
 

RESUMO: Trata-se de apresentar a base que torna possível a consideração a respeito de uma teoria 

da história em Raymond Aron. A ênfase aqui é conferida à especificidade da história humana e à 

possibilidade de um tempo histórico. O texto volta-se às obras de juventude do autor francês, 

especificamente a Introduction à la philosophie de l'histoire: Essai sur les limites de l'objectivité 

Historique, cujo escopo traduz-se justamente nessa tentativa, a saber, de definir os limites 

epistemológicos da disciplina. Aron tem por característica distintiva a utilização de uma matriz de 

pensamento alemã para fundamentar sua teoria da história: a tradição historicista da segunda metade 

do século XIX e a escola neokantista de Baden, dentre as quais a considerável influência recebida por 

de Max Weber. 

 

*** 

 

 Raymond Aron percorreu ao longo de sua carreira intelectual um itinerário multifacetado que 

passou pela sociologia, ciência política, jornalismo e que inclui sua formação filosófica, voltada 

especialmente para uma reflexão sobre a disciplina da história. O caráter não usual dessa reflexão é 

acentuado por um aspecto relativo à sua fundação: Aron extrai a especificidade de seu trabalho a 

partir do rechaço da tradição filosófica francesa vigente (da qual faziam parte figuras como Léon 

Brunschvicg e Henri Bergson) e da inspiração encontrada no pensamento alemão, movimento esse 

que caracteriza toda a sua geração, da qual Jean-Paul Sartre, Alexandre Kojève, Maurice Merleau-

Ponty, Alexandre Koyré e George Canguilhem são figuras emblemáticas. Raymond Aron realizou 

diversos estudos sobre Kant, fenomenologia e marxismo, entretanto, foi nos filósofos e sociólogos 

associados ao neokantismo e ao historicismo311, especialmente naqueles de alguma forma ligados à 

Südwestdeutsche Schule, que encontrou o substrato para desenvolver seu principal trabalho a respeito 

da disciplina da história, a saber, sua tese de doutoramento, denominada Introduction à la philosophie 

de l'histoire: Essai sur les limites de l'objectivité Historique, defendida no ano de 1938, na Sorbornne. 

                                                           
310 Mestrando PPGH-UFG, bolsista CNPq; orientador: Prof. Dr. Francesco Guerra. 

311 (TROELTSCH, 1922; MEINECKE 1943; IGGERS, 1983). 
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Além dessa obra, destacam-se no período sua tese secundária La philosophie critique de l’histoire. 

Essai sur une théorie allemande de l’histoire (1938) e o livro La Sociologie allemande contemporaine 

(1935). Após 1938, devido à Segunda Guerra Mundial, Aron só volta a publicar em 1945. O tema da 

teoria da história só retorna propriamente em 1961, com a publicação de Dimensions de la conscience 

historique, demonstrando, porém, uma inequívoca ligação aos trabalhos anteriores. 

 Em comparação com a Introduction, essas duas outras obras não se voltam ao 

empreendimento original de produzir uma teoria da história, mas sim ao de realizar estudos e análises 

de escolas e autores específicos. Em La Sociologie allemande contemporaine, Aron procura reunir 

estudos sumários sobre determinadas escolas sociológicas alemãs e um estudo sobre Max Weber. 

Nesse sentido, no âmbito daquilo que designa como “sociologia sistemática”, trata da “sociologia 

formal” de Georg Simmel e Leopold von Wiese, da “sociologia da comunidade” de Ferdinand 

Tönnies, da “sociologia fenomenológica” de Alfred Vierkandt e da “sociologia universalista” de 

Othmar Spann. Já sob a chamada “sociologia histórica”, Aron analisa a sociologia de Franz 

Oppenheimer, a “sociologia da cultura” de Alfred Weber e a “sociologia do saber” de Karl 

Mannheim. Finalmente, Aron trata daquele que considera o maior sociólogo alemão, a saber, Max 

Weber, com sua “sociologia compreensiva”, ao mesmo tempo histórica e sistemática (ARON, 1965). 

 A segunda obra escrita por Aron, planejada como tese principal de doutoramento mas que 

acabou por ser sua tese secundária, também se volta a estudos específicos. Em La philosophie critique 

de l’histoire. Essai sur une théorie allemande de l’histoire, a intenção é de realizar um estudo sobre 

a “teoria da história da Alemanha contemporânea”, a saber, “a crítica da razão histórica” de Wilhelm 

Dilthey, a “lógica da história e filosofia dos valores” de Heinrich Rickert, a “filosofia da vida e lógica 

da história” de Georg Simmel e “os limites da objetividade histórica e a filosofia da escolha”, de Max 

Weber. Esses estudos vieram a constituir a base teórica sobre a qual Aron viria a produzir suas 

próprias reflexões (ARON, 1964). 

 Como apontado, é na Introduction que há o esforço para o desenvolvimento de uma teoria da 

história original ou, nos termos de Aron, de sua “filosofia crítica da história”, baseada na “crítica da 

razão histórica”312. Encontra-se no cerne deste trabalho um tipo de preocupação até então ignorada 

                                                           
312 Projeto inspirado na tentativa de Dilthey (2010): “Die Bedeutung, die die Geschichte für Diltheys philosophisches 

Denken besaß, zeigt sich nicht zuletzt im Titel seines zentralen systematischen Forschungsprogramms. Diltheys 

philosophisches Lebensziel war eine umfassende Begründung der Wissenschaften des Menschen, der Gesellschaft und 

der Geschichte. Diese philosophische Grundlegung der Geisteswissenschaften wurde von ihm auch als eine „Kritik der 

historischen Vernunft“ bezeichnet. Intention dieser Kritik war es, 'die Natur und die Bedingung des geschichtlichen 

Bewußtseins zu untersuchen' (LESSING, 2016). 
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no ambiente francês313, na medida em que foi engendrada por Aron uma reflexão sobre a disciplina 

histórica num âmbito essencialmente epistemológico: na linha de uma crítica kantiana da razão 

histórica, Aron questiona os limites e as condições de possibilidade da produção do conhecimento 

histórico, bem como o caráter desse conhecimento. É nesse sentido que existe uma autêntica 

reivindicação da especificidade e da validade da ciência histórica frente aos paradigmas impostos 

pelas ciências naturais e que possuíam claramente considerável influência sobre as outras disciplinas, 

como a emergente sociologia (sendo a sociologia de Durkheim a de maior peso na França). Aron traz 

para o debate francês as discussões relativas à subjetividade e à objetividade por meio das distinções 

neokantistas e historicistas pautadas na dialética entre explicação e compreensão, bem como, de um 

modo geral, a relação das ciências do espírito frente às ciências da natureza, influências de Wilhelm 

Dilthey, Wilhelm Windelband e Heinrich Rickert. A questão da causalidade, como aparato para a 

legitimidade de uma explicação, passa pelas reflexões de Georg Simmel e Max Weber,  este último, 

indiscutivelmente, a maior influência na obra teórica (epistemológica e política) aroniana. 

 A obra Introduction à la philosophie de l'histoire: Essai sur les limites de l'objectivité 

Historique é divida em quatro seções e, basicamente, possui três partes bem delimitadas: a primeira 

parte busca esclarecer o conceito de história, levando em consideração, as suas diversas conotações 

e implicações, bem como discutir e delimitar as bases sobre as quais se fundamenta qualquer história 

possível. Em seguida, o esforço a nível epistemológico, de tratar da compreensão histórica e do 

pensamento causal frente ao devir humano e ao determinismo histórico, respectivamente, com a 

finalidade de refletir sobre os limites da compreensão, bem como da causalidade e do determinismo. 

O conteúdo desses textos tem por base, majoritariamente, os estudos dos teóricos alemães já citados, 

especialmente Dilthey, Simmel, Rickert e Weber. Na última parte, o foco são as relações entre história 

e verdade, frente às consequências da indagação dos limites do conhecimento objetivo do passado e 

do relativismo histórico para o âmbito da existência humana concreta, levando em consideração a 

relação do homem enquanto duplo sujeito da história e sujeito ativo dentro de uma coletividade 

(ARON, 1981). 

 Como dito, a primeira parte volta-se aos conceitos de história. A proposição defendida por 

Aron é a da especificidade da história humana frente a qualquer outra história possível. A relação do 

homem com o passado é o cerne dessa proposição, o que implica uma determinada forma de lidar 

com a história natural, das espécies, dos astros e do universo. Aron parte de três conceitos básicos de 

                                                           
313 (ARON, 1986; PROST, 2008). 
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história, baseando-se em uma análise da obra de Antoine Augustin Cournot. Segundo Aron, Cournot 

realiza uma distinção entre ciências teóricas e ciências históricas: respectivamente “organizar o 

sistema das leis segundo as quais os fenômenos se encadeiam” e a “reconstituição da evolução” do 

estado atual do universo até estados que o precedem. A história, nessa primeira definição, deve ser 

responsável por captar toda e qualquer sucessão dentro do universo, haja vista que “as características 

singulares de um acontecimento se explicam por meio de todas as circunstâncias que o 

condicionaram”. Há uma aproximação entre a singularidade (de caráter qualitativo) e a unicidade (de 

caráter temporal). A segunda definição leva em consideração uma distinção entre natureza e mundo 

(cosmos) e a constatação de que “nem toda sucessão é histórica”. “O conhecimento histórico é 

irredutível à ordem: o acaso é o fundamento da história [...], coincidência de duas séries independentes 

ou coincidência de um sistema e de um acidente. [...] [Essa coincidência é] necessária e irracional. 

Necessária, pois resulta dos determinismos que governam as séries; irracional, pois não obedece a lei 

alguma”. Esse conceito de história considera o acontecimento como acidente, acaso ou coincidência 

e torna imprescindível a sua localização espaço-temporal. A terceira definição ultrapassa o acaso, 

“numa mescla de necessidades inteligíveis, fixadas de uma vez por todas, e de acidentes cujas 

consequências ainda se prolongam. A história se caracteriza menos pelas coincidências que pela 

orientação de uma devir”, ou seja, uma teleologia (ARON, 1981). 

 Da combinação desses três conceitos de história surge uma explicação baseada em relações 

causais que, ao se voltar ao contínuo real, cria fatos de coincidência, opostos a uma ciência teórica, 

abstrata, essencialmente nomológica. Segue-se que a união desses acontecimentos se dá por meio de 

uma linha de evolução, que abarca e ultrapassa as noções de devir real e de acaso. Essa distinção geral 

de conceitos de história serve especialmente para a inserção de noções importantes e presentes ao 

longo de toda reflexão a respeito do devir histórico, nomeadamente: evolução, acaso, orientação, 

acidente, ordem, coincidência etc. 

 Para Aron, “Cournot não tem grande êxito ao separar o teórico do histórico. [...] Não estamos 

jamais certos de ter captado um dos princípios da ordem física. Esses princípios estão ligados ao real, 

posto que a observação é necessária para trazê-los à luz e a experiência para verificá-los. [...] O sábio 

vai do fato à lei”. Cournot, segundo Aron, define o fato histórico como alheio ao cálculo, mesmo 

imprevisível, conhecido apenas por comprovação; nesse sentido, inacessível à ciência. Baseia nisso 

uma distinção entre ciência física e ciência biológica ou humana, na qual para a última, são aleatórias 

tanto a reconstrução como a antecipação, ao contrário da primeira, cujo estado atual e futuro são 

determinados pela existência de leis. Aron responde que a possibilidade ou impossibilidade do cálculo 
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depende do saber da época, o que impede a afirmação de que um acontecimento histórico é em si 

impossível de seu cálculo (o determinismo das séries entre em contradição com essa suposta 

“imprevisibilidade ontológica”). Aron investe na distinção entre causa e razão: “o antecedente é real, 

a causa é uma noção extraída de nossa experiência orgânica”. A razão, por sua vez,  “é, ao contrário, 

a explicação que satisfaz o espírito (é uma noção relativa, conjunto de sentenças que justificam um 

acontecimento), mesmo que seja também um dado resultado dos sentidos”. Por fim, atesta: “Cournot 

passa das leis observadas a uma teoria postulada, de sistemas parciais a uma ordem integral e não 

discerne o equívoco desta ordem que, imanente às coisas e ao espírito, variável segundo os reinos 

[humano e mutável], supõe no fundo uma fé teológica”. Nesse sentido, Cournot corrobora para uma 

história coordenada por um fato alheio a ela mesma (ARON, 1981). 

 A fim de tratar da especificidade da história humana, Aron parte das histórias naturais, tendo 

a biologia como exemplo de investigação histórica, na medida em que “toda classificação sistemática 

dos seres vivos está ligada a hipóteses sobre a origem das espécies”. Como na história humana “se 

encontra a diversidade dos indivíduos e a semelhança dos tipos, a continuidade e a mudança, tanto 

em uma quanto na outra se aplicam simultaneamente método histórico e método comparativo”. O 

objetivo nesse sentido se volta a determinar a natureza dos estudos históricos, o que o pensamento 

evolutivo de Lamarck e Darwin, segundo Aron. não tratou de realizar. A questão da análise do 

fenômeno da evolução fundamenta uma distinção importante entre o estabelecimento dos fatos 

históricos e a explicação propriamente dita das mudanças. A constatação da sucessão não impõe por 

si só a hipótese lógica da evolução. 

A originalidade da história humana encontra-se, a partir disso, na compreensão. Aron afirma 

que “o historiador é capaz de compreender  uma sucessão de fatos diretamente, e não por intermédio 

de leis. [Para] compreender uma decisão, basta atribuí-la uma intenção314. [...] O passado humano 

penetra o presente de maneira muito diferente que o passado natural”. Com efeito, a conservação dos 

fósseis não se encontra na mesma ordem que aquela relativa à transmissão das obras humanas ao 

longo do tempo. Investe-se aqui na distinção entre história natural e história humana. A fim de 

fundamentar tal distinção, Aron elabora um comentário sobre da obra de Friedrich von Gottl-

Ottlilienfeld. Este, segundo Aron, estabelece uma distinção entre ciências humanas e da natureza, 

pautada na diferença de linguagem, de fim, das regras e do próprio devir ao qual cada uma faz 

referência: “a verdade lógica da história natural não pode contradizer a verdade ontológica da história 

                                                           
314 Referência à sociologia compreensiva de Max Weber (2001). 
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humana”. É fundamentada uma oposição entre reconstrução do vivido por seres racionais e a 

construção de sistemas de relações abstratas baseadas em dados objetivos. A despeito de considerar 

válida a distinção entre as ciências, Aron reavalia algumas das proposições de Gottl-Ottlilienfeld: a 

oposição absoluta entre reconstrução e construção deve ser abrandada, mesmo anulada, na medida 

em que a história também constrói, pois não contempla a totalidade do vivido. No que tange à 

distinção das linguagens, esta não pode criar uma dicotomia verdade-ficção, ou seja, a linguagem 

própria da história deve garantir a validade do conhecimento histórico. Em relação à distinção de 

tempos, também reconsidera: o tempo abstraído pela transmutação dos corpos está de alguma forma 

vinculado ao envelhecimento das coisas. Conserva-se o caráter de irreversibilidade, de fluência 

regular e orientada, que, por sua vez, definem a duração das consciências. Nesse sentido, não há algo 

que impeça a manutenção de uma continuidade da sucessão entre o tempo científico da astronomia e 

da biologia com o tempo humano da história. Da mesma forma, o espaço físico é extraído do espaço 

percebido, como o tempo abstrato deriva-se da duração vivida. Em certo sentido, afirma Aron, “estas 

duas espécies de espaço e tempo permanecem definitivamente separadas, mas o tempo medido 

significa um passado verdadeiro e permite datar a aparição da vida”. Não se pode negar o lugar do 

homo sapiens na evolução da vida, evolução dentro do devir geológico; bem como o fato de que a 

consciência está, para nós, de alguma forma ligada a certa organização vital (ARON, 1981). 

 Frente ao reconhecimento da percepção da sucessão, pode-se admitir que a história humana é 

de alguma forma o resultado de um processo que passa por trás de uma história das espécies. 

Entretanto, a admissão de uma sucessão não significa, necessariamente, uma continuidade. Dessa 

forma, mesmo que se admita um mecanismo capaz de determinar a evolução das espécies. este seria 

misterioso e tampouco seria possível compreender o surgimento da vida a partir do “não vivo”. 

Tampouco o nascimento do homem ou da inteligência. Mesmo que se admita o fato da sucessão, “a 

visão histórica não impõe ou implica consequência filosófica alguma. Cada um tem o direito de 

interpretar o passado cujos vestígios recolhemos e cujos momentos fixamos”. Nesse sentido, a 

continuidade é ilusória, sua estrutura é composta por inúmeras lacunas, preenchidas por diversos 

meios, ou simplesmente suprimidas (ARON, 1981). 

 Conclui-se, portanto, que a natureza possui uma história, na medida em que “o estudo histórico 

se empreende desde que nos interessamos por um fragmento do real de forma a tomá-lo como ponto 
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de partida de um regresso explicativo”315. Entretanto, à história humana é reservado um aspecto 

distintivo: 

 

“L'affirmation que l'homme a une histoire ne se borne pas à constater l'existence d'une 

discipline scientifique ou le fait que les sociétés humaines se transforment et se succèdent. 

Une telle affirmation va plus loin, elle implique une certaine manière de concevoir la 

conservation du passé dans le présent et suggère que l'histoire est inséparable de l'essence 

même de l'homme. [...] L'homme a une histoire parce qu'il devient à travers le temps, parce 

qu'il édifie des oeuvres qui lui survivent, parce qu'il recueille les monuments du passé. 

L'histoire-réalité et l'histoire-science existent authentiquement à partir du moment où les 

hommes se transmettent leurs conquêtes de ce qui a été vécu ou pensé introduit la double 

possibilité de revivre inconsciemment le passé ou de le reconnaître pour l'accueillir ou le 

rejeter. Dès lors, maîtresse de son choix, l'humanité a une histoire parce qu'elle se cherche 

une vocation.” (ARON, 1981, pág. 43). 

 

 A despeito das possíveis analogias com a história natural, portanto, atesta-se a especificidade 

irredutível da história humana. A humanidade engendra diversos instrumentos e produz monumentos, 

transforma-se a si mesma por meio de suas criações. Em um determinado sentido, só o homem tem 

uma história, “porque sua história forma parte de sua natureza, ou melhor, é a sua natureza”. 

Confessa-se aqui uma determinada metafísica, sem, entretanto, ligar-se ao idealismo radical ou ao 

materialismo: “a história humana implica entre os indivíduos um laço espiritual. A história é sempre 

a do espírito, até quando é a das forças de produção”316. Frente a isso, afirma-se uma descontinuidade 

entre o devir cósmico e o devir humano. Para Aron, “já não se trata de uma ruptura provisória, de 

uma lacuna da ciência; trata-se de reconhecer os limites que nossa ciência objetiva não seria capaz de 

ultrapassar”. A história humana permanecerá, pois, sempre autônoma. Mais ainda: a história do 

espírito é, para o homem, uma história natural” (ARON, 1981). 

 Frente a tal contextura, surge a indagação a respeito da presença e do próprio propósito da 

reflexão sobre o tempo dentro do pensamento de Aron. Como apontado, sua reflexão epistemológica 

de inspiração majoritariamente neokantista relegou à temática do tempo um lugar secundário, o qual, 

por sua vez, não deixa de ser fundamental. O caráter propedêutico dessa reflexão não deixa de atestar, 

com efeito, uma condição ou série de condições a partir das quais uma determinada análise da 

disciplina histórica é viabilizada. Por conseguinte, a indagação a respeito do que é o tempo não é 

diretamente formulada, sem que com isso, entretanto, se faça desnecessária ou gratuita uma 

concepção de tempo que torne possível a história, enquanto processo e enquanto disciplina. 

                                                           
315 Referência a Max Weber (2003). 

316 Existe uma afinidade com este aspecto do pensamento hegeliano (HYPPOLITE, 1970; KOJÈVE, 2015). 
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 A depreensão de uma concepção de tempo em Raymond Aron perpassa necessariamente a sua 

concepção de história. A via que toma é em certa medida intermediária: entre a concepção de história 

ilustrada por Antoine Augustin Cournot pautada na inexorável prevalência do acaso na história e a 

concepção de inclinação holística, na qual o processo histórico é supostamente uma ordem evolutiva 

e segue assim leis de evolução, Aron postula a história humana como devir histórico composto tanto 

por continuidades quanto por descontinuidades, pela presença de acidentes e necessidades, mas nunca 

pela plenitude de algum deles. São rechaçados aqui tanto o relativismo absoluto quanto o 

determinismo. Essas condições poderiam muito bem ser estendidas à história da natureza em suas 

diversas vertentes: história do universo, do planeta ou das espécies. Aron, apesar disso, insiste na 

especificidade da história humana, cujo passado é acessado por uma consciência, ela mesma com um 

fim, na busca, por sua vez, de meios e fins como forma de acesso à significação das ações 

empreendidas no passado. Nesse sentido, a história humana é essencialmente significada, a sua 

constituição é feita pela significação, pois o homem é um ser fundamentalmente histórico (ARON, 

1981). 

 Partindo dos elementos que permitem distinguir as diversas histórias, a reflexão de Aron torna 

possível a definição do tempo. O exercício de tal definição passa pela consciência imediata e 

irrefletida da duração, esta enquanto sucessão contínua tanto do mundo quanto daquilo que se observa 

em si mesmo. O caráter central do tempo é então a sua irreversibilidade. Frente a uma suposta unidade 

ou regularidade do tempo, é sugerida a sua pluralidade: 

 

““Mais, séparé des choses qui sont en lui, le temps n'est plus qu'un concept vide, un mot. En 

fait, le temps spatial, lui aussi, se rattache à des réalités changeantes, nous le mesurons d'après 

des mouvements. Ni la pluralité des temps, ni la relativité des simultanéités ne sont done 

inintelligibles et absurdes” (ARON, 1981, p. 48)”. 

 

 O esforço de uma definição abstrata do tempo é inviável, pois, para Aron, ele só pode ser 

concebido quando percebido por uma consciência e, portanto, presente em algum aspecto do universo. 

Há aqui o abandono da reflexão transcendental pela reflexão de cunho histórico. Dessa forma, investe-

se no caráter plural do tempo: é percebido em diversas condições e por diversos meios, bem como na 

“impossibilidade de separar o tempo dos sistemas múltiplos e alcançar por meio de medidas 

científicas o tempo uno de um sistema total” (ARON, 1981). 

 A reflexão de Raymond Aron também perpassa a relação entre evento e estrutura. Como 

apontado em seu artigo A história das estruturas, Krzysztof Pomian afirma que o estruturalismo 

esteve presente no ambiente francês pelo menos desde o ano de 1916, por influência do trabalho de 
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Ferdinand de Saussure, e imiscuiu-se exitosamente pelas ciências humanas e sociais ao longo da 

primeira metade do século XX, com os trabalhos de Claude Lévy-Strauss, principalmente (POMIAN, 

1990). Diante de tal quadro, a reflexão de Raymond Aron pode ser considerada, no mínimo, destoante. 

O ocaso da noção de acontecimento, acompanhado da crítica direcionada à disciplina histórica por 

sua “deficiência estrutural”, tem em Aron uma protelação e uma verdadeira renovação317. Tanto o 

acontecimento, quanto a estrutura, são “construções do espírito”: com efeito, não existem por si só. 

O acontecimento puro é em si pontual e fugidio, enquanto que a sua reprodução ou rememoração, por 

sua vez, é um processo que exige uma elaboração que lhe atribua sentido. Dessa forma, ele está 

sempre presente numa série, numa organização produzida e não natural ou pré-estabelecida. Os 

acontecimentos, nesse sentido, “destacam-se sempre sobre um fundo estável”, que é, a seu turno, um 

corte, um sistema estabelecido. Essa forma de conceber evento e estrutura relativiza, portanto, tais 

noções, as desnaturaliza. Um evento pode vir a ser tal para uma determinada estrutura, como não. A 

essência dessa forma aroniana de pensar tal processo é capturada por Reinhart Koselleck em relação 

ao tema do acaso na história: “dependendo do ponto de vista do observador, um evento pode parecer 

casual ou não, [...] em relação a determinado conjunto de circunstâncias um evento pode parecer 

casual; em relação a outro, pode parecer necessário”318. A reflexão de Aron é portanto uma alternativa 

àquela dirigida pela Escola dos Annales, especialmente pela figura de Ferdinand Braudel, 

principalmente por apresentar uma nova noção de “acontecimento”. Nesse sentido, é plenamente 

coerente afirmar, como apresentado, que há em Aron a convicção em um tempo propriamente 

histórico, na medida em que se é atestada a especificidade da história e, mais, da história humana, 

mesmo que tal “tempo histórico” não seja direta e propriamente definido. 
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D. LEONOR DE LENCASTRE (1458-1525): A IMAGEM DA 

PATRONA NA NOTÍCIA DA FUNDAÇÃO DO CONVENTO DA 

MADRE DE DEUS (SÉC. XVII) 

 

Nezivânia Xavier Freitas319 

 

RESUMO: A imagem ideal e exemplar atribuída a D. Leonor de Lencastre nos relatos da crônica 

Notícia da Fundação do Convento da Madre de Deus de Xábregas está imbricada com a construção 

memorialística da história conventual no ato de rememorar a fundadora e as primeiras freiras durante 

os ritos das celebrações natalinas. A memória da rainha é evocada com caráter de exemplaridade e 

sob a máxima “muy santa e amiga de Deos” acentuada pelas inúmeras obras de caridade como o 

Hospital Termal de Caldas da Rainha, as Misericórdias e, sobretudo o Madre de Deus. Propomos 

analisar a construção imagética da patrona aliada à fundação mítica da comunidade presentes na 

escrita da crônica cuja proposta seria a elaboração de modelos de virtude, ancoradas no passado, para 

orientar o presente e registrar a história do Convento para a posteridade. 

Palavras-chave: D. Leonor, imagem-memória, crônica. 

 

Introdução 

 

 D. Leonor esposa de D. João II (1455-1495), O Príncipe Perfeito, participou ativamente na 

política do reino como rainha consorte, no entanto suas obras são datadas do período do reinado de 

seu irmão D. Manoel (1469-1521), O Venturoso. Foi regente em duas ocasiões cujos monarcas 

portugueses se ausentaram para reivindicar o trono de Castela por direito de linhagem: em 1474 com 

a morte de Henrique IV (1425-1474), D. Afonso V (1432-1481) reivindicou, em nome da irmã D. 

Joana (1439-1475) esposa e sobrinha do falecido rei, o trono Castela; em 1495 o trono castelhano 

ficou novamente vacante e D. Manoel, casado com D. Isabel (1470-1498) filha dos Reis Católicos, 

foi à Castela para ser jurado herdeiro do trono. Atuou decisivamente no processo de legitimação do 

irmão na linha sucessória da casa reinante em lugar de D. Jorge (1481-1550) o bastardo de D. João 

II. Foi escolhida para madrinha do primogênito de D. Manoel, que viria a ser o rei D. João III (1502-

1557). Entre as obras de caridade e mecenato cultural exercido pela rainha consta o patronato de Gil 

Vicente (1465-1537), a encomenda da tradução do Espelho de Cristine de Pisan (1363-1430), obras 

                                                           
319 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás sob orientação da Profª 

Dra. Armênia Maria de Souza. Bolsista Capes. Integrante do Sapientia: Laboratório de Estudos em Idade Média e 

Moderna. Endereço eletrônico: <nxavierfreitas@gmail.com>. 
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pias como a Instituição das Misericórdias, o Hospital de Todos os Santos em Lisboa, o Hospital 

Termal de Caldas da Rainha e o Convento da Madre de Deus de Xábregas (SÁ, 2013). Recorremos a 

Isabel dos Guimarães Sá para apresentarmos este breve histórico da rainha D. Leonor de Lencastre e 

as principais ações político-religiosas que ficaram registradas para a posteridade nas crônicas régias 

e estão presentes na última obra histórico-biográfica assinada pela autora supracitada: De princesa a 

rainha-velha: Leonor de Lencastre da coleção Rainhas de Portugal lançada em 2013. Nosso objetivo 

é analisar a imagem construída da monarca na crônica de fundação da comunidade coletina de Lisboa 

que, para Ivo Carneiro de Sousa, foi um dos principais espaços de espiritualidade portuguesa no 

Renascimento (SOUSA, 2002).  

A Fundadora nas Crônicas Régias quinhentistas 

  

 A cronística régia é o principal acervo documental que dão notícias desta rainha e, embora 

esparsas, Ivo Carneiro de Sousa realizou um trabalho de análise das representações construídas acerca 

de D. Leonor nos excertos a ela dedicados nos registros a seguir: Crônica de El’Rey Dom Affonso V 

(1904)320 e Crônica de Dom João II (1501-1600) de Rui de Pina321 (1440?-1522?); Chronica dos 

valerosos e insignes feytos del Rey Dom Ioam II de gloriosa memoria, em que se refere sua vida, suas 

virtudes, seu magnanimo esforço, excellentes costumes, & seu christianissimo zelo (1752) de Garcia 

de Resende322 (1470?-1536);  Chronica do Serenissimo Principe D. João (1790) e a Chronica do 

                                                           
320 Data da Edição com a qual trabalhamos. Disponível no acervo digital da Biblioteca Nacional de Portugal. 
321 Rui de Pina nasceu na Guarda em 1440 e faleceu na mesma cidade em 1522. Foi cronista oficial de D. João II e de D. 

Manuel I. D. João II nomeou-o diplomata, participando em várias embaixadas à corte de Espanha e ao Vaticano. Foi o 

embaixador enviado por D. João II a Espanha para negociar o tratado de Tordesilhas, assinado em 1494. Em 1497 é 

nomeado por D. Manuel cronista-mor e guarda da Torre do Tombo. É acusado de se ter aproveitado de algumas das 

crónicas desaparecidas de Fernão Lopes. Obras: Crónica de el Rei Dom Afonso o Quarto (1653); Crónica do Muito Alto 

e Esclarecido Príncipe D. Sancho II (1727); Crónica do Muito Alto e Esclarecido Príncipe D. Sancho III (1728); Crónica 

do Muito Alto e Esclarecido Príncipe D. Dinis (1729); Crónica do Senhor D. Duarte (1790); Crónica do Senhor Rei D. 

Afonso V (1790); Crónica d'El-Rei D. João II (1792). Disponível em: 

<http://alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/rui_pina.htm>. Acesso em: 16 ago 2016. Acervo digitalizado de Rui de Pina 

disponível em: <http://purl.pt/index/livro/aut/PT/49542.html>. Acesso em 16 ago 2016. 
322 Resende, Garcia de: Garcia de Resende (c. 1470-1536) foi poeta, historiógrafo, desenhador, músico e cantor. Foi 

secretário particular do rei D. João II e depois secretário do rei D. Manuel. Frequentou a corte e foi nesse contexto que 

compilou o Cancioneiro Geral, publicado em 1516. Esta obra é o repositório da maior parte da produção poética 

portuguesa que está entre o fim do período literário medieval e o início do período clássico. Estão representados mais de 

duzentos poetas, entre eles o próprio Garcia de Resende com as famosas Trovas à morte de Inês de Castro. Garcia de 

Resende redigiu também a Vida e Feitos de D. João II (1545) e uma Miscelânea e Variedades Históricas (1554). É a 

personagem principal do romance de Fernando Campos A Sala das Perguntas (1998). Disponível em: 

<http://alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/resende.htm>. Acesso em: 16 ago 2016. Acervo digitalizado de Garcia de Resende 

disponível em: <http://purl.pt/index/livro/aut/PT/36869.html>. Acesso em: 16 ago 2016.  
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Felicissimo Rei Dom Emanuel (1566-1567) de Damião de Góis323 (1502-1574). O cargo de Cronista-

mor foi criado em 1434 durante o reinado de D. Duarte (1391-1438) e, conforme Leandro Alves 

Teodoro, a escrita da “história de Portugal” passa a ser laica, embora preserve a sacralidade através 

da analogia dos reis com personagens bíblicos ou ao próprio Cristo. Com a Dinastia de Avis o poder 

régio passou a ter “respaldo na vontade dos povos e no desejo divino, visto que a hereditariedade 

perde seu valor para um poder que se justificava mais por uma escolha do que pelo sangue” 

(TEODORO, 2008). A imagem do reis anteriores precisava ser preservada pela memória sacralizada 

na escrita das crônicas e elaborada como modelos para os monarcas seguintes além de legitimar os 

reis avisinos dando-lhes um caráter de continuidade mesmo tendo sido fundada em uma ruptura de 

sucessão por consangüinidade dinástica legítima. Este autor insere a crônica de Dom João II de Rui 

de Pina “em um projeto maior que versava sobre os próprios feitos da dinastia de Avis e sobre a 

história dos reis que a antecederam” (TEODORO, 2008). Nesta perspectiva compreendemos o fato 

da rainha ser mencionada apenas como esposa virtuosa, em conformidade com a política do marido 

e mãe da prole real; o foco é a construção da imagem do rei dentro de um projeto amplo da criação 

de uma “história portuguesa una e sacra”. 

 A escrita cronística em Pina e na Corte de Avis foi entendida como escrita da história e deveria 

ser fundamentada nos arquivos e relatos anteriores, a ideia central era a máxima ciceroniana da 

“história magistra vita”. Os antepassados deveriam ser modelos de conduta moral e de condução do 

reino e a escrita e leitura da história assumia a função de evitar erros passados e “atingir gloriosa 

fama” ampliando os grandes feitos dos antecessores. O cargo de cronista-mor mais que uma função 

legitimadora do monarca atuava na elaboração de uma moralidade de Corte pautada no exemplo 

virtuoso dos grandes homens do reino (TEODORO, 2012).  

 

Essas crônicas régias tinham a finalidade de justificar o lugar da Corte como gestora 

da vida de seus homens e das terras de Portugal. Para os cronistas, pois, o sentido da 

história passava por tornar modelar a vida na Corte avisina e, para cumprir tal missão, 

                                                           
323 Damião de Góis nasceu em Alenquer em 1502 e faleceu na mesma vila em 1574. É considerado o maior humanista 

português e um dos maiores na Europa. Conviveu com Erasmo, Lutero, imperadores, reis, príncipes e outras 

personalidades da vida política e cultural da Europa do século XVI. Viajou por vários países europeus como escrivão da 

fazenda e como embaixador de Portugal. Foi perseguido pela Inquisição por suspeitas de heresia e por simpatizar com as 

ideias erasmistas e protestantes. Escreveu várias obras em português, mas foi como latinista que se distinguiu. O escritor 

Fernando Campos escreveu uma bibliografia romanceada deste autor intitulada A Sala das Perguntas (Difel, 1998). Obras: 

Em latim – Legatio Magni Indorum Imperatoris Presbyteri Joannis (1532); Fides, Religio, Moresque Aethiopium 

(Lovaina, 1540); Aliquot Opuscula (Lovaina, 1544); Commentarii Rerum Gestarum in India, Citra Gangem a Lusitanis 

Anno 1538 (Lovaina, 1539); Urbis Lovaniensis Obsidio (Lisboa, 1546); De Bello Cambaico Ultimo (Lovaina, 1549); 

Urbis Olisiponis Descriptio (Évora, 1554). Obras em português – Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel (Lisboa, 1566-

1567, em quatro partes); Crónica do Príncipe D. João (Lisboa, 1567). Acervo digitalizado de Damião de Góis disponível 

em: <http://purl.pt/index/livro/aut/PT/33900.html>. Acesso em: 16 ago 2016. 
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o fazer cronístico passou por decisivas mudanças, incluindo a alteração do lugar onde 

se escrevia a história e o perfil daqueles que a escreviam (TEODORO, 2012). 

 Tratava-se de um projeto de construção da sociedade de cortes ideal e, nesta perspectiva, o 

fomento à cultura letrada no espaço leigo como a criação da biblioteca régia a ser mantida pela Coroa, 

encomenda de traduções dos Clássicos, Manuais de conduta e livros sacros dentre outros adquire 

relevância para a análise da rainha Leonor de Lencastre como mecenas da cultura atuante nesta 

dinâmica político-social. Partindo do levantamento do acervo da biblioteca leonorina feita por Sousa 

e os prefácios a ela dedicados, cuja tradução das respectivas obras fora encomendada pela mesma, 

compreendemos a imagem de mulher culta, rica e nobre atuante na política do reino e nas causas de 

cunho moral-religioso que ficou na memória portuguesa.       

 É importante notarmos que, embora pouco referenciada, a personagem da rainha consorte faz 

parte deste projeto de unidade e exemplaridade dinástica das crônicas régias do século XV. Para Ivo 

Carneiro de Sousa, D. Leonor apareceu em Rui de Pina como “personagem paradigmática que deveria 

passar a servir de exemplo ético de Princesa”. Após a morte do filho Dom Afonso, a rainha aparece 

apoiada à misericórdia divina e inserida em um propósito maior da vontade de Deus: a caridade e a 

dedicação aos pobres, enfermos e necessitados de mercês. No século XVI esta foi a imagem 

dominante: “uma rainha da devoção, da bondade, verdadeiramente um exemplo, uma paradigma de 

princesa cristã” (SOUSA, 2002, p. 31). Uma representação construída pelo cronista no período de 

Dom Manuel, em que foi nomeado cronista-mor, pois, durante o reinado de Dom João II as obras da 

monarca se restringe ao Hospital de Caldas (1485) e a devoção é evidenciada em peregrinações do 

casal régio rogando por mais filhos para que a insegurança de uma possível vacância do trono no 

futuro não colocasse Portugal sob domínio de Castela. 

 Em Garcia de Resende, não há ampliação do quadro imagético de D. Leonor. A relevância é 

a vinculação da devoção do rei à prática devocional e mecenato da rainha. Os excertos usados por 

Sousa evocam uma unidade espiritual e religiosa do casal régio em contraposição às leituras a 

posteriori que ressaltaram o distanciamento político e religioso destes. Braacamp Freire, conforme 

Sousa foi o principal pesquisador que elucidou os conflitos do casal explorando os rumores de 

envenenamento de Dom João II veiculados durante seu reinado. Os incidentes com as principais casas 

do reino Bragança e Viseu-Beja, ambas da família de D. Leonor, em que Dom Fernando duque de 

Bragança (1430-1483) e Dom Diogo (1451-1484) duque de Viseu foram executados por acusação de 

conspiração, o que causou a supressão da Casa Bragança, colocaram a esposa do monarca na lista de 

suspeitos de atentar contra sua vida. Estas inferências foram duramente criticadas e partir da leitura 
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de Garcia de Resende na investigação de Sousa ao apresentar Dom João II devoto e protetor das 

Observâncias, peregrino e preocupado com sua consorte; ambos partilharam de uma religiosidade 

franciscana observante fundamentada na caridade e na pratica das mercês. Dom Manuel, irmão e 

cunhado dos conspiradores, ao ser criado como filho seria a prova da bondade e mercê do rei 

(SOUSA, 2002, p. 37). 

 O relato mais completo encontra-se na Chronica do Felicissimo Rei Dom Emanuel escrita 

pelo humanista Damião de Góis que dedicou um capítulo à rainha irmã do Monarca regente. Na quarta 

parte, capítulo vinte e seis, ficou registrado a vida e obra de D. Leonor de Lencastre. Em uma política 

de restauração dos Bragança, a imagem de Leonor é construída em aliança à do irmão O Venturoso, 

cujo reinado ficou conhecido pela prosperidade e expansão dos negócios ultramarinos. São 

recorrentes os relatos da união dos irmãos na condução do reino. A centralidade da sua atuação, 

reforçada por Sá, está relacionada à interferência na sucessão ao trono para impedir que o bastardo 

de Dom João II se tornasse rei e colocar, em seu lugar, Dom Manuel (SÁ, 2012, pp. 156-160). No 

entanto há um aspecto novo, levantando a partir de relatos de “espiões italianos”, a relação entre os 

irmãos na condução do reino foi além do conflito sucessório. Alguns observadores, sobretudo de 

Florença, registraram que Leonor era consultada em todas as decisões do irmão e que alguns cortesãos 

recorriam a ela para alcançar a mercê do monarca e os empreendimentos dela possuíram amplo apoio 

régio (SÁ, 2012, p.19). 

 

Há quall Senhora foi causa única delle ficar nomeado na suçessan destes Regnos, 

porque há vontade, e desjo delrei dom Ioão foi sempre de deixar o Regno a dõ George 

seu filho bastardo, e vivendo houve entrelle, e há ainha sobre este negoçio muitos 

desgostos, com tudo quomo El Rey era homem sujeito a toda boa Razam, tomou 

nesta parte secretamente ho pareçer de pessoas prudentes, e de boa vida, per conselho 

doas quaes declarou em seu testamento por herdeiro dom Emanuel (GÓIS, 1949, 

p.9). 

 Manuela Mendonça compreende a santidade da monarca a partir da vivência cristã do 

sacramento do matrimônio e obediência às funções de rainha consorte (obediência e apoio ao esposo 

regente) e ressalta que a escolha de D. Manoel para o trono português foi uma estratégia de D. Leonor 

para a restauração da Casa de Viseu e dos Bragança após a morte de D. João II e para manter o poder 

régio na linha sucessória da sua família (MENDONÇA, 2011). Entendemos os aspectos da boa 

consorte, a partir da leitura de Teodoro (2012) acerca da produção cronística na Dinastia de Avis, 

como a construção de uma imagem de rainha ideal e modelo de exemplaridade para as gerações 

vindouras. Embora o foco da crônica seja a personagem do rei, a rainha fazia parte da família régia e 
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poderia exercer a regência na ausência do marido, portanto, também devia salvaguardar a imagem do 

“governo” de qualquer mácula provocada por conduta moral duvidosa ou conflito matrimonial. A 

união do casal régio, realizada por motivações políticas, neste caso especificamente, poderia 

representar a unidade política do reino. 

 Seguindo a perspectiva analítica de Sousa, o modelo da Virgem Maria, que também perdeu o 

jovem filho, é atribuído à construção memorialística de Leonor em Góis. Enfatizou, também, a 

devoção através de uma vida “quase monástica” junto às coletinas de Xábregas, da prática da caridade 

e aquisição de relíquias tão importantes para estabelecer a “vocação santuária” e local de culto e 

peregrinações do Convento da Madre de Deus; por outro lado, uma mecenas da cultura renascentista 

de Portugal. “Uma figura áulica, elevada, ativa; [...] grande mulher; [...] Princesa do Renascimento 

que colocou o seu poder ao serviço do mecenato cultural e religioso; [...] da caridade e do apoio aos 

mais desprotegidos” (SOUSA, 2002, p. 46). 

 

Há rainha Donna Leanor molher que foi delRey dõ Ioam segundo do nome,e irmã 

delRey dom Emanuel, foi huma muito virtuosa, e catholica christã, e fez de sua 

fazenda muitas esmolas a pessoas que disso tinham neçessidade, e assi a mosteiros 

de frades, e freiras pelo que comumente lhe chamavam maim, e amparo dos pobres 

(GÓIS, 1949, p.67). 

 Percebe-se também D. Leonor como uma figura de proeminência política durante toda a sua 

vida ao elencar suas atividades enquanto foi regente do reino e as obras por ela fundadas. Atribui a 

ela as articulações que levaram D. Manoel ao trono e a regência do reino em 1498. A criação das 

Misericóridas, do Hospital de Todos os Santos, Hospital de Nossa Senhora do Pópulo e do Convento 

da Madre de Deus são inseridos em um programa político-social e religioso em que há preocupação 

com a saúde temporal e espiritual do reino. Nestes empreendimentos a religiosidade está aliada à 

prática da caridade e poderia ser exercida independente do estado de vida (laical ou religioso). O 

Estatuto das Misericórdias de Lisboa evidenciam que apenas leigos participavam das atividades 

caritativas, o papel dos religiosos estava voltada para a celebração dos sacramentos (confissão, unção 

dos enfermos etc) e, com poucas exceções, na administração.  

 Notamos que a imagem de D. Leonor construída nas crônicas régias faz referência à prática 

da caridade temporal/espiritual e mecenato cultural e, na perspectiva da espiritualidade324, pode nos 

                                                           
324 A espiritualidade é um conceito moderno, utilizado somente a partir do século XIX. Para a maioria dos autores, ele 

exprime a dimensão religiosa da vida interior e implica uma ciência da ascese, que conduz, pela mística, à instauração de 

relações pessoais com Deus. Quando essa experiência, depois de receber uma formulação sistemática, passa de um mestre 

seus discípulos, por meio de ensino ou de textos sagrados, fala-se de correntes espirituais ou escolas de espiritualidade. 

(...) mas existe outra que deixou poucos vestígios nos textos, mas cuja realidade constatamos através de outros meios de 
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levar a compreender sua atuação no inicio do século XVI a partir do conceito de espiritualidade 

leonorina cunhado por Ivo Carneiro de Sousa. A aproximação com os franciscanos Observantes e o 

contato com as coletinas de Jesus de Setúbal325 moldaram a vida espiritual da rainha que assemelha-

se de forma bem restrita à Devotio Moderna, no entanto, representa um modo próprio da experiência 

com o sagrado. Afirmamos que a semelhança é restrita, pois, compreende apenas alguns traços desta 

corrente espiritual tais como “a meditação, contemplação, interioridade, ascese e prática das virtudes” 

326 praticadas de forma individual pela rainha em seu oratório particular (incluindo a leitura da Vita 

Christi de Ludolfo da Saxônia327). Acreditamos que a vida religiosa desta personagem vai além dos 

aspectos supracitados, pois está relacionada à caridade como ação prática em diversos segmentos 

sociais de Lisboa: enfermos e justiçados328 por exemplo. Ao considerarmos a fuga mundi da Devotio 

adotada para evitar as distrações às quais a ação apostólica estava exposta percebemos que a caridade 

leonorina, voltada para o social, tomou uma direção mais ampla equilibrando vida interior e 

apostolado. A prática e difusão da meditação, por meio de livros acerca de Cristo e dos principais 

santos franciscanos, e da contemplação imagética da Paixão e das Dores de Maria, via retábulos que 

representavam os principais acontecimentos da Via Crucis, moldaram a oração individual de D. 

Leonor e o modo como vivenciava o sagrado. Da oração à conformidade das próprias ações com a 

misericórdia evangélica por meio da criação de Hospitais e a Instituição das Misericórdias, apoio a 

ordens religiosas e incentivo a devoções tradicionais como peregrinações e culto às relíquias. São os 

traços marcantes do que Ivo Carneiro de Sousa designa por espiritualidade leonorina e que podem ser 

sintetizada nas seguintes palavras: 

  

                                                           
expressão: gestos, cantos, representações iconográficas etc. Nessa perspectiva, a espiritualidade não é mais considerada 

um sistema que codifica as regras da vida interior, mas uma relação entre aspectos do mistério cristão, particularmente 

valorizados em uma época dada, e praticas (ritos, preces, devoções) privilegiadas em comparação a outras praticas 

possíveis no interior da vida cristã. (VAUCHEZ, 1995). 
325 Convento reformado por D. Beatriz, mãe de D. Leonor e duquesa de Viseu-Beja, na perspectiva da reforma coletina 

cuja espiritualidade estava fundamentada na Primeira Regra de Santa Clara de Assis aprovada por Inocêncio IV (1243-

1254) em 1263. A pobreza era tida como escolha fundamental na vida conventual (SOUSA, 2002).   
326 Definição simplificada extraída do Lexicon, Dicionário teológico enciclopédico. Traduzido por João Paixão Neto e 

Alda da Anunciação Machado em 2003. 
327 Vita Christi de Ludolfo da Saxônia (1300-1378). “Nascido no norte da Alemanha, em algum lugar da Saxônia, 

provavelmente em 1300. Entrou muito jovem, ao redor do ano de 1315, na Ordem dos Dominicanos. Em 1339 passou 

para a Ordem dos Cartuxos e no ano seguinte fez, em Estrasburgo, sua profissão como monge. Em 1343 foi nomeado 

Prior do mosteiro de Coblença. Cinco anos depois, desejando viver uma vida mais dedicada à prática da piedade, demitiu-

se do cargo de Prior e foi para o mosteiro cartuxo de Mogúncia. De lá voltou de novo para Estrasburgo, onde fizera sua 

profissão, onde viveu até a morte, ocorrida no dia 10 de abril de 1378”. (BARREIRO, Álvaro. O Livro da Vida de Cristo 

de Ludolfo de Saxônia e os Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola. Perspectiva. Teológica, V. 39, 2007, pp. 351-368. 

Leitura bastante divulgada pelos adeptos da Devotio Moderna. 
328 No Estatuto das Misericórdias de Lisboa, justiçados são aqueles que sofreram a aplicação da justiça régia. 
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Cultivando e renovando uma espiritualidade que contemplava e meditava a Paixão a 

partir das Dores físicas e mentais, exacerbando a sua dimensão violenta e dramática, 

a rainha não deixa de representar a consolidação e difusão na sociedade epocal das 

duas principais correntes que haveriam de renovar a história da espiritualidade 

moderna, casando a espiritualidade do Norte, meditada em obras como a Vita Christi, 

principalmente com a redescoberta do evangelismo mendicante franciscano, 

valorizando uma contemplação pobre e densa dos mistérios da Paixão (SOUSA, 

2002, p. 836). 

 Ao identificarmos, na historiografia, as imagens leonorinas construídas nas Crônicas coevas, 

passaremos a tratar do nosso objetivo que se pauta na análise do tratamento dedicado à fundadora na 

escrita da Notícia da Fundação do Convento da Madre de Deus329 no século XVII. Para 

compreendermos os enunciados acerca da fundação do Convento faremos uma breve reflexão sobre 

a mística coetânea e a categoria de milagre e visões largamente evidenciados em relatos de “vidas 

devotas” seiscentista, pois, a santidade atribuída a D. Leonor no século XV difere da que lhes atribui 

Catarina das Chagas, uma das autoras do manuscrito, um século depois da criação da comunidade. A 

mística330 nos séculos XVI e XVII passou a ser associada à experiência psicológica/subjetiva ou 

“parapsicológica” da contemplação do sagrado: reduzida “a uma fusão com o divino, ou a um 

sentimento sublime sem conteúdo ou sem objeto; ‘conceito-limite e essencial’” (BORRIELLO, 

L.,2003, p. 400). É nesta perspectiva que olharemos os relatos da fundação, compilados na Notícia, 

como exercício exegético/memorialístico nas festividades natalinas da comunidade xabregana. 

Notícia: construção de uma memória em relação com a sacralidade do espaço  

 

 Nas crônicas régias, a fundação do Madre de Deus aparece como fruto do exercício da 

caridade franciscana e mecenato religioso de D. Leonor de Lencastre. Na Notícia, a origem da 

comunidade foi narrada a partir de milagres em que, a vontade de Deus foi expressa à fundadora por 

meio de visões e aparições de anjos. Ricardo Luiz de Souza define o milagre como “um momento 

                                                           
329 Para Moreno Laborda Pacheco, a tipologia deste manuscrito não possui definição taxonômica e o designa como “Livros 

de Fundação”. PACHECO, Moreno Laborda. “A mágoa de ver hir esquecendo...”: escrita conventual feminina no 

Portugal de século XVII. 2013. 290f. Tese (Doutorado em História Social) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 

BA, 2013. 
330 “O adjetivo mystikós provém do verbo grego myo, que significa “calar-se”, “fechar os olhos”; desse significado deriva, 

em primeiro lugar, mysterion, “mistério”, no sentido helenístico do termo, isto é, o rito secreto de iniciação que punha o 

homem em contato com a divindade. Em segundo lugar, deriva mysteriasmós, que significa a iniciação do mystes 

(“iniciado”) no mistério. [...] em âmbito cristão, esse termo significou, em primeiro lugar, uma exegese espiritual, 

portanto, alegórica, dos textos escriturísticos e litúrgicos, orientada para Cristo e a Igreja. Depois passou a significar o 

esforço da - alma que descobre a presença de Cristo na – Bíblia e na – Liturgia, e, quase ao mesmo tempo, a experiência 

interior da posse de Deus. Muito rapidamente, de significado objetivo e exegético do termo passou-se para significado 

subjetivo e experimental” (BORRIELO, L., 2003, p. 399). 
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único e irrepetível de interação entre o céu e a terra, entre o divino e o natural, no qual uma intervenção 

sobrenatural altera e transgride as leis da natureza, fazendo que, o que não poderia ocorrer, de acordo 

com estas leis, ocorra” (SOUZA, 2013, p. 107). Nesta perspectiva o convento foi construído em local 

sacro cuja escolha coube ao próprio Deus. Para Mircea Eliade o homo religiosus possui a necessidade 

de habitar espaços sagrados que o coloca em comunhão com o divino, pois, sua vida é orientada por, 

e, para a divindade em quem professa a fé (ELIADE, 2013).  

 Tendo em vista a religiosidade católica no século XVII em que a experiência contemplativa 

foi amplamente difundida e as “visões” de Deus recorrentes. A santidade deixa de ser exclusividade 

do estado de vida consagrada e, sob o olhar atento do Santo Ofício para identificar os “falsos santos”, 

leigos de todos os segmentos sociais buscavam “fama de beatitude” (RANGEL, 2015). A história 

conventual de Xábregas expressa este contexto religioso ao equilibrar relatos miraculosos com a 

prática das virtudes. A comunidade coletina precisava ressignificar e afirmar a própria existência 

adaptando-se à mística seiscentista, contudo, sem perder o elo espiritual com os pais fundadores, 

Santa Clara (1194-1253) e São Francisco (1182-1226) modelos excepcionais de vida evangélica, que 

as identificava como clarissas coletinhas (ou descalças) e com as primeiras freiras para continuar o 

legado coletino em solo português. A fundação, mais que uma ação caritativa, é descrita como 

miraculosa em que, Leonor de Lencastre aparece como devota e obediente à vontade divina: 

 

Estando a rainha determinada a fazer este convento em suas casas que tinha entre o 

de Sancto Eloy, e a Igreja parochial de São Bertolomeu, mudou de parecer por hua 

vizão que teve hua mulher muy espiritual que havia em esta Cidade de Lixboa, a 

qual vio neste lugar em que estamos com as pontas de baxo em elle, e as dessima em 

o Ceo, e que por ella subia grande multidão de gente, e foi lhe revelado ser vontade 

de Deos nosso Senhor que a Raynha fundasse aqui o convento que queria [...] 

(Notícia, 1639, p. 8-9).  

 Temos a primeira imagem da fundadora na Notícia: mulher de vida espiritual elevada, 

obediente a Deus e preocupada com a salvação de almas. A criação do convento está associada à 

representação da escada de Jacó331: local em que o humano entra em comunhão com o divino; 

                                                           
331 10 Jacó deixou Bersabéia e partiu para Harã. 11 Coincidiu de ele chegar a certo lugar e nele passar a noite, pois o sol 

havia-se posto. Tomou uma das pedras do lugar, colocou-a sob a cabeça e dormiu nesse lugar. 12 Teve um sonho: Eis 

que uma escada se erguia sobre a terra e o seu topo atingia o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela! 13 Eis que 

Iahweh estava de pé diante dele e lhe disse: "Eu sou Iahweh, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. A terra sobre 

a qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descendência. [...]16 Jacó acordou de seu sonho e disse: "Na verdade Iahweh está 

neste lugar e eu não o sabia!" 17Teve medo e disse: "Este lugar é terrível! Não é nada menos que uma casa de Deus e a 

porta do céu!" 18 Levantando-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, ergueu-a como uma estela 

e derramou óleo sobre o seu topo." 19 A este lugar deu o nome de Betel, mas anteriormente a cidade se chamava Luza. 

(BÍBLIA de Jerusalém, Genesis 28, 10-13; 16-19). 
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habitação de Deus. Mircea Eliade evidencia a simbologia da morada divina no alto e, em diversas 

religiões, mulheres e homens usam signos que traduzem a elevação do humano ao divino; na tradição 

judaico-cristã a escada e o monte colocam deus e homens em relação. “Aquele que se eleva subindo 

a escadaria de um santuário, ou a escada ritual que conduz ao Céu, deixa então de ser homem: de uma 

maneira ou de ou de outra, passa a fazer parte da condição divina” (ELIADE, 2013, p. 60). No caso 

específico do santuário/convento da Madre de Deus, a escada dá acesso aos céus para as freiras que 

ali habitariam e àqueles que por elas seriam encomendados. O sentido religioso possui um tom 

profético e ambiciona antecipar a beatitude das almas que, de alguma forma, obtiverem acesso à 

“escada” do convento. A religião cristã orienta a vida para “fora do mundo” e da temporalidade; para 

a eternidade, no entanto também exerce a função de ordenar a vida prática no aqui e agora da 

existência. Esta perspectiva aliada ao contexto de laiscização da santidade, a analogia com a escada 

de Jacó pode ser compreendida como um forte argumento, fundamentado biblicamente, para justificar 

a necessidade da ação mediadora do convento no processo de salvação de almas e, também, angariar 

mercês para subsidiar a existência temporal da comunidade.  A visão da rainha D. Leonor sendo 

levada ao céu e salvando os parentes do purgatório logo no início da Notícia corrobora a ideia de que, 

a “escada” que ela criara para ascender ao céu e levar os seus junto, seria a comunidade xabregana. 

 O segundo passo da monarca foi a escolha do nome e da ordem a habitar o santuário. Quem 

estaria à altura da santidade pessoal da monarca e apta a habitar o espaço sagrado em que o próprio 

Deus se manifestara? A Notícia relata a origem das primeiras freiras advindas do convento coletino 

de Gandía, o primeiro reformado na Península Ibérica. O primeiro em Portugal foi o Convento de 

Jesus de Setúbal reformado por D. Beatriz, mãe de Leonor de Lencastre. De Jesus de Setúbal saiu a 

primeira comunidade do Madre de Deus em 1509 (Notícia, 1639). As motivações da escolha pela 

ordem das Clarissas Descalças ou Coletinas não foram registradas, no entanto, ressaltamos que a 

relação das Ordens Mendicantes com Portugal remonta às primeiras comunidades. Leonor mantinha 

contato próximo com os Observantes e a base da espiritualidade leonorina fora franciscana, sobretudo 

os passos da Paixão de Cristo e a prática da caridade.  

 Relembramos que a reforma332 coletina surgiu na França com Coleta de Corbie (1381-1447) 

em 1406. A originalidade deste movimento caracterizava-se pela retomada da Regra de Santa Clara 

aprovada por Inocêncio IV (1243-1254) em 1253, substituída pela Regra de Urbano IV (1195-1264) 

logo no início da Ordem em 1263. Até então os movimentos reformistas clarianos, ocorridos, também, 

                                                           
332 Movimento de retorno à pureza primitiva. (VAUCHEZ, 1994). Neste caso específico de retorno às origens da Ordem 

das Clarissas. 



479 

 

 

   

na Península Ibérica por volta de 1380, e depois com as visitações de Clemente VII (1523-1534), 

estavam centrados na revisão urbanística da vida religiosa e a pobreza não era posta em 

questionamento. Conforme a tradição hagiográfica – neste caso Pierre de Vaux – Coleta de Corbie 

recebeu a missão divina de retomar o ideal primeiro de Clara de Assis dentro da Ordem clariana. 

Recebeu em 1406 do antipapa de Avinhão Bento XIII (1328-1423) a dispensa do voto de clausura – 

emparedamento – e a autorização para empreender a reforma. Posteriormente, as Constituições 

coletinas foram aprovadas pelo papa Pio II (1405-1464) em 1458 (SOUSA, 2002).  

 No contexto pós Concílio de Trento (1545-1563) a opção pelas coletinas parece-nos atender, 

com prudência, à demanda de renovação espiritual caracterizados pelo retorno às origens, sobretudo 

as origens que obtiveram aprovação papal e não colocava em questão a unidade devocional, teológica 

e estrutural da Igreja. A santidade fora conquistada pelos leigos de estado de vida matrimonial ou 

beato e, as comunidades de profissão de votos não poderiam correr o risco de perder espaço e 

legitimidade por “tibieza na fé e na virtude”, sobretudo neste caso em que a fundadora não tomou 

hábito de professa e construíra uma imagem de “muy santa e amiga de Deos” a qual deveria ser 

guardada para a posteridade. Não seria exagero falar do convento como uma extensão da imagem de 

D. Leonor numa relação em que ambos seriam projeções recíprocas das aspirações espirituais 

intrínsecas a cada um individualmente. A relação com os frades Observantes, confessores oficiais das 

freiras, mantinha a comunidade a salvo de imprudências ou “excessos” acerca da ortodoxia religiosa 

praticada no interior do claustro. Não encontramos no histórico do Madre de Deus processos 

inquisitoriais por alegação de “falsa santidade” ou comportamento herético, no entanto, também não 

localizamos processos de beatificação ou canonização das integrantes da comunidade.  

 O nome Madre de Deos também foi associada ao miraculoso e à devoção à Virgem Maria. 

Uma das características da prática devocional de Leonor, conforme Sousa, seria a contemplação das 

Dores de Maria, a Via Crucis meditada pela ótica da maternidade em que o fiel se aproxima/assume 

dos sentimentos da mãe e busca sentir as dores de ver o filho ser crucificado (SOUSA, 2002). A 

patrona fundadora também vira o único filho morrer em tenra idade como a Virgem Mãe de Deus. À 

prática orante com auxilio imagético de retábulos, encomendados pela rainha ainda em vida, fora 

acrescida na narrativa da Notícia o relato da “visão” da entrega do quadro da Mater Dei: 

 

O que esta no Archivo he que andando a nossa sancta Rainha cuidadoza sobre a 

invocação que daria a este sancto convento lhe trouxerão hum dia a imagem da 

Madre de Deos que esta na Igreja, dous mancebos mui fermozos com traje e parecer 

estrangeiros e pedirãolhe por Ella hum presso excessivo e tendoo a Rainha por tal, 

não quis contudo largar a imagem, perdendose por tão grande belleza; não se 
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consertando em o presso disserão os mancebos que ficase a Señora athe o dia 

seguinte e nelle asentarião o que lhe avião de dar, e nem esse, nem em outro algum 

appareserão mais ficando a Rainha cremdo, e todos os de sua caza, que erão Anjos e 

não homeins por que fazendosse muitas diligencias pellos achar, não ouve descubrir 

rastro, nem novas delles e por este sucesso entendeo a Rainha que era vontade de 

Deos dar a sua may sanctissima o patrosinio desta Igreja e mosteiro, como logo fes 

pondo em suas mãos todas as chaves delle com tanta veneração e respeito, que 

mandandolhe pedir licença seu irmão elRey Dom Manuel per a Rainha Dona Maria 

sua mulher estar huns dias nestas cazas lhe respondeo que o não podia fazer por que 

já era doutra mayor Rainha (Notícia, 1639, p. 10-11). 

 Este enunciado deixa evidente que a interpretação do ocorrido fora da própria rainha e que tal 

versão constava no arquivo da comunidade. Ocorre-nos que sua vida orante adquirira tal intensidade 

que ultrapassava a meditação no oratório, o divino podia se manifestar em diversas situações 

cotidianas e, uma alma elevada estava apta a perceber e interpretar os sinais sagrados que Deus lhes 

enviava como resposta. Nota-se também a ratificação, pelas freiras no século XVII, da santidade de 

D. Leonor, a fundadora seria rememorada ou, para Fernando Catroga (2010) representificada, sob a 

aura de santa e exemplo a quem deveriam recorrer e imitar. A rememoração neste caso específico 

possuía a função de assimilar as qualidades do rememorado para mantê-lo vivo por meio dos 

seguidores ou manter a imagem presente como modelo orientador na vida prática. 

 A vocação santuária e mecenato religioso foram expressos em dois relatos acerca do traslado 

das relíquias de Santa Auta e o testemunho do milagre do espinho da coroa de Cristo. Mais que um 

convento de coletinas enclausuradas, o Madre de Deus tornou-se um importante santuário em Lisboa 

e contava com um notório relicário. A este local sacro os lisboetas acorriam em períodos de crises 

que desordenavam o cotidiano e em busca da salvação das almas por meio de peregrinações, 

concessão de indulgências, orações e encomendas de missas. Ao longo da vida, Leonor de Lencastre 

reuniu um considerável número de relíquias que favoreceram a construção de uma rota de 

peregrinações, ainda que em pequena escala, ao vale de Xábregas e, para atestar o poder de cura, foi 

registrado oficialmente um milagre além de testemunhos de outros tantos.  

 O traslado das relíquias de Santa Auta333, doadas pelo Imperador Maximiliano, fora um 

acontecimento religioso que mobilizou o rei e a cidade de Lisboa. Uma procissão propagandística 

                                                           
333 Santa Auta foi umas das 11000 virgens mártires com Santa Úrsula. As onze mil virgens foram martirizadas da seguinte 

maneira. Havia na Bretanha um rei muito cristão chamado Noto ou Mauro, que tinha uma filha de nome Úrsula. Ela era 

notável pela honestidade de seus costumes, sabedoria e beleza, o que fez com que sua fama se espalhasse por toda parte. 

O poderoso rei da Inglaterra, que subjugara muitas nações, ao ouvir falar daquela virgem dizia que seria o mais feliz dos 

homens se ela desposasse seu filho único. [...] Por inspiração divina, ela aconselhou seu pai a aceitar o pedido sob certas 

condições: ambos os reis dariam a ela como acompanhantes dez 

virgens muito distintas; para servir a ela e a cada uma das outras seriam entregues mil virgens; receberiam navios 

equipados para viajar durante três anos antes de sacrificar sua virgindade; durante estes três anos o rapaz seria batizado e 

instruído na fé. [...] Todas elas e os mencionados bispos voltaram a Colônia, encontrando-a sitiada pelos hunos. Ao verem 
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para o Santuário presidida pelo clero local e com a presença do rei, da corte e da “Rainha Velha” no 

período em que a meditação orante do martírio de Cristo era tida como alto grau de contemplação, as 

relíquias de uma mártir fora propício para fomentar a espiritualidade do “martírio da vontade”. Por 

tratar-se de uma santa importante oferecia credibilidade e valor ao relicário e contribuía para aumentar 

o número de peregrinações e mercês para o Convento. 

 O milagre do espinho da coroa de Cristo mostrou-se significativo, pois, testemunhado pela 

rainha e algumas senhoras. O capelão Thomé e o confessor Afonso de Portugal foram acionados para 

registrar e declarar a veracidade do ocorrido. Por tratar-se de uma relíquia antiga e que poderia ter 

uma origem duvidosa, o relato em si não justificaria a autenticidade do milagre. Um representante 

legal da Igreja deveria atestar o fato e o confirmar (ou não) ante a comunidade eclesiástica e os fiéis. 

Nota-se uma postura de conformidade com as normas de culto da Igreja e o reconhecimento da 

autoridade do bispo para que a devoção praticada no claustro não fugisse à ortodoxia católica.  

 

[...] a Raynha, mandou a seu Confessor Fr. Afonso de Portugal Religioso da 

obediência de nosso Padre São Francisco, que fosse ver o espinho, que tinha no seu 

Oratório, se mostrava algu sinal milagrozo, e este Religiozo vio hua gota de sangue 

no pé do espinho e outra no meyo, que sahia da ponta delle e corria para baixo, e foi 

logo dizelo a Raynha, a qual ficou chea de espanto, e mandou chamar sua Irmã a 

senhora D. Izabel Duqueza de Bargança para que o visse, e ouviram ambas e outras 

muitas pessoas com a Camareira Mor da Raynha que se chamava D. Margarida 

Henrique e D. Catherina da Roza mulher de D. Diogo e muitas damas e Donas da 

Raynha e Duqueza e Leonor de Valasco, e Ioanna Nunes, e o Padre Thome Toscano 

Cappelão da Raynha o qual por mandado sua Alteza tirou o santo Espinho ahu eirado 

aonde suas Altezas, e todas as pessoas que já disse viram claramente as gotas de 

sangue milagrozas com grande espanto e devoção e assim o affirmaram com 

juramento [...] (Notícia, 1639, p. 16-17).  

 O relato, confirmado, de uma relíquia de Cristo e que operava milagres revelam a 

espiritualidade da Paixão, herdada dos Observantes franciscanos, o compromisso com a devoção leiga 

que se fundamentava, sobretudo, nas peregrinações e culto às relíquias e o desejo de transformar a 

Igreja conventual em ponto de peregrinatio elevado.   

 E escolha do Convento da Madre de Deus para repouso dos restos mortais da rainha D. Leonor, 

neta do rei D. Duarte e esposa do rei D. João II da Dinastia de Avis, evidencia a virtude da humildade 

que lhe fora atribuída tanto pelos cronistas régios, quanto pelas escritoras da Notícia. D. João I da 

                                                           
as virgens, os bárbaros lançaram-se sobre elas com gritos horríveis, e como lobos sobre ovelhas, mataram todas. Quando 

chegou a vez da bem-aventurada Úrsula, o príncipe ficou estupefato com a sua beleza e, consolando-a da morte de suas 

companheiras, prometeu casar-se com ela. Mas como ela rejeitou tal proposta, vendo-se desprezado ele traspassou-a com 

uma flecha e assim consumou seu martírio. [...] Elas foram martirizadas no ano do Senhor de 238 (VARAZZE, Jacopo. 

Legenda Áurea. pp. 882-885). 
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Dinastia de Avis construíra o majestoso Mosteiro de Santa Maria da Vitória (ou Mosteiro da Batalha) 

como panteão régio para “descanso eterno” da realeza avisina. Leonor “desafiou” o poder simbólico 

da Batalha ao determinar que fosse sepultada em “campa rasa” no convento por ela fundado como 

sinal de humildade e comunhão com a comunidade que ali construíra e que, nas palavras de Sousa 

(2002), se tornaria um dos seus maiores legados à cultura portuguesa do Renascimento. É recorrente 

no documento a memória da religiosidade da rainha fundadora dentre elas a prática da ascese, oração, 

jejum e o exercício da humildade; uma vida quase professa, no entanto, aceitou apenas ser enterrada 

com o hábito de Terceira Franciscana.  

 Na escrita das freiras coletinas, a fundadora é tida como santa rainha. A exaltação das virtudes 

e da santidade referenciava a condição de leiga devota bastante comum nas reformas conventuais e 

dos monastérios portugueses a partir do século XV. O discurso construído não pretendia colocá-la no 

rol dos santos de estado de vida religioso, antes se empenhou em enumerar os critérios leigos que 

conferiram à Leonor a aura de beatitude. O modelo exemplar narrado tem o objetivo motivacional de 

impelir a comunidade ao fervor da vida consagrada e também expressa a necessidade de santos leigos 

apoiadores do convento.  

 Ao analisar a santidade a partir do século XV em Portugal, Cristina Sobral (2007) parte da 

afirmação de que é uma “época de crise dos movimentos monásticos tradicionais e de profundas 

conturbações sociais” e interroga a função dos modelos hagiográficos. Os beatérios e beatas e beatos 

com fama de santidade e de mediar milagres crescera e, a Notícia, não apresenta características de 

um texto hagiográfico ou intenção de canonizar ou divulgar o culto a alguma santa da comunidade 

ou à fundadora. Apresenta modelos antepassados que podem evidenciar uma crise identitária da 

comunidade e o desejo de retornar às origens para justificar a existência e o modo de ser da vida 

religiosa coletina. Ao ressaltar a relação do convento com a realeza portuguesa e as casas 

nobiliárquicas demonstra certo interesse em manter e angariar novos mecenas e, para isso, a 

comunidade precisava se mostrar profícua no contexto social e religioso do século XVII. Os relatos 

de milagres e visões são de certa forma, uma adaptação à realidade contemporânea e D. Leonor 

aparece não como uma beata seiscentista (que possuía o dom da visão, das lágrimas ou de milagres), 

mas uma santa aos moldes do final do XV em que a beatitude se mostra no mecenato caritativo e às 

ordens religiosas. 
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NARRATIVAS PROTESTANTES EM GOIÁS: UMA ANÁLISE A 

PARTIR DA DECOLONIALIDADE (1893-1950) 

 
 

Ordália Cristina Gonçalves Araújo334 
 

RESUMO: O artigo apresenta a pesquisa em andamento sobre as narrativas protestantes entre os 

Javaé, localizados na Ilha do Bananal, então Norte de Goiás, no período delimitado entre 1893 a 1950 

desde uma perspectiva transdisciplinar decolonial (ESCOBAR, 2005; QUIJANO, 2005; MIGNOLO, 

2005; 2010; MALDONADO-TORRES, 2016; CASTRO-GÓMEZ, 2005; NAZARENO, 2016; 2017; 

WALSH, 2010; 2013). A decolonialidade compreende um projeto e uma atitude ética e política de 

abertura aos saberes ocultados e inferiorizados pela racionalidade ocidental desde os primórdios da 

colonização no século XVI, como os saberes indígenas brasileiros. Ao analisar as narrativas 

protestantes entre os Javaé da Ilha do Bananal, pretendemos, sobretudo, compreender as narrativas 

Javaé desses processos que por meio das metodologias da etnohistória, da proximidade e da 

conversação (CAVALCANTE, 2011; HABER, 2011; SUAREZ-KRABBER, 2011).  

 

Palavras-chave: Protestantismo, Decolonialidade, Javaé. 

 

Apresentação 

 

 Esta pesquisa, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 

Federal de Goiás sob a orientação do Prof. Dr. Elias Nazareno, está inserida na linha de pesquisa 

“Fronteiras, interculturalidades e ensino de História”. Trata-se de analisar as narrativas do 

protestantismo que fizeram sua entrada entre os Javaé, no Vale do Araguaia, então Norte de Goiás, 

no período de transição entre o século XIX e XX e primeira metade deste último. É uma investigação 

de cunho decolonial, ancorada nos recentes debates empreendidos pelo coletivo de pesquisadores da 

Modernidade-Colonialidade-Decolonialidade (M/D/C), um grupo de intelectuais de diversas áreas do 

conhecimento que norteiam suas perspectivas teóricas em função da crítica à modernidade desde 

categorias como transdisciplinaridade, colonialidade do poder, do ser e do saber e interculturalidade 

crítica, dentre outras.  

                                                           
334 Doutoranda do PPGH – UFG, sob a orientação do Prof. Dr. Elias Nazareno. Professor Adjunto IV da Universidade 

Federal de Goiás no Programa de Pós-graduação em História e no Curso de Educação Intercultural para a formação de 

Professores Indígenas da UFG, Vice-coordenador do Programa de Pós-graduação em História da UFG, Coordenador 

Institucional do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid/Diversidade/Capes da UFG e 

Coordenador do Grupo de Pesquisa, História indígena e História ambiental: interculturalidade crítica e decolonialidade, 

vinculado ao Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. E-mail: eliasna@hotmail.com. 
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 Inserida no projeto de modernidade implantado nas Américas por portugueses e espanhóis 

desde o século XVI, a Cristandade constituiu-se em um dispositivo de poder utilizado pelos europeus 

ao longo dos séculos para negar e ocultar saberes e conhecimentos outros tais como os dos povos 

ameríndios durante o período da conquista e da colonização européia. Essa negação e ocultação de 

saberes estiveram na base da modernidade e sua outra face constituinte, a colonialidade, que por todo 

esse período atuou no sentido de homogeneizar – não sem resistências – práticas e manifestações 

religiosas a partir da imposição da cultura européia e, consequentemente, do cristianismo aos povos 

dominados. 

 Desta forma, a pluridiversidade lingüística e epistêmica foi negada a favor do aprendizado da 

língua portuguesa, no caso do Brasil, e da implantação de todo um projeto civilizacional sustentado 

em uma de suas bases pela evangelização cristã dos povos indígenas. Buscava-se a universalização 

dos povos que deveriam partir do uso da língua portuguesa e do cristianismo para se situar no interior 

do projeto colonial, não como protagonistas, mas como súditos ou trabalhadores cristãos 

subordinados aos mandos e desmandos dos agentes da colonização. Neste caso, o cristianismo, como 

religião oficial do Estado até o final do século XIX contribuiu para o estabelecimento de um pretenso 

modelo de civilização monolíngüe e monocultural. Algo não realizável dado o reconhecimento do 

caráter plurilíngüe e pluridiverso do povo brasileiro pela Constituição da República Federativa do 

Brasil em 1988.   

 No período de inserção do protestantismo em Goiás, a Igreja Católica prescinde de sua 

oficialidade em relação ao Estado. A crise do Império e conseqüente proclamação da República 

brasileira trouxeram conseqüências sérias para a Igreja Católica, até então beneficiada pelo Padroado, 

uma espécie de aliança entre Igreja e Estado vigente desde o século IV após a oficialização do 

cristianismo como religião do Império Romano por Constantino. O Padroado constituiu-se no modelo 

de Cristandade do Império Português e Brasileiro.  

 Com a instituição da secularização do Estado brasileiro em1890, a Igreja Católica teve se 

reajustar à nova realidade política da nascente República. Esse foi o contexto em que os agentes do 

protestantismo iniciaram suas investidas no Vale do Araguaia, atual estado do Tocantins, com vistas 

à implantação de uma missão cristã entre os povos indígenas da região. Longe de representar a 

instituição religiosa hegemônica do período – a Igreja Católica – os missionários protestantes 

compartilhavam da ideia de universalizar a religiosidade praticada pelos povos originários. Embora 

combatendo as práticas católicas, eles representavam uma religiosidade oriunda de países europeus 

ou norte-americanos, tais como muitos agentes anteriores. Por outro lado, mesmo não desfrutando 
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dos benefícios que uma religião oficial detinha, os agentes protestantes encontraram na época apoio 

de lideranças políticas e órgãos governamentais como o recém criado Serviço de Proteção aos Índios 

(SPI) em 1910 que também nutriam ideias contrárias ao catolicismo.   

 Neste sentido, a presente pesquisa, em andamento, pretende elucidar as tentativas de 

universalização da pluridiversidade indígena do Vale do Araguaia pelos agentes protestantes que 

atuaram na região na primeira metade do século XX com ênfase à atuação entre os Javaé da Ilha do 

Bananal, localizada, no período, no Norte de Goiás, atual estado do Tocantins. Uma pesquisa pautada 

pela discussão teórica da decolonialidade, pois visa a desocultação de saberes e conhecimentos Javaé 

em relação a esses processos de cristianização impostos pelo protestantismo.  

 

Aportes teóricos e metodológicos  

 

 Por muito tempo os povos indígenas estiveram ausentes da discussão historiográfica que 

deixava a cargo da Antropologia os estudos dos povos considerados sem história, portanto, 

categorizados como povos “primitivos”. É reconhecida a frase de Francisco Adolfo de Varnhagen 

(1816-1878) “na infância não ha história: ha só ethnographia” (VARNHAGEN, 1954, p. 108) como 

base para a ilusão do primitivismo que se tornou numa armadilha aceita pelos historiadores desde a 

segunda metade do século XIX (CUNHA, 1992, p. 11).  Desde então inexistiu estudos indígenas com 

perspectiva histórica entre os historiadores até aproximadamente os anos 1970.  

 Para além da historiografia, a ausência dos indígenas ocorreu ainda na memória social como 

atesta Palacin (1992) no que se refere à memória social goiana, na qual os indígenas estiveram 

ausentes desde meados do século XIX até recentemente. Contudo, a genealogia do pensamento 

intercultural conforme proposição de Candau (2010) elucida a participação do movimento indígena 

para a revisão dos instrumentos investigativos da história e da antropologia. A academia brasileira 

acompanhou esse movimento de revisão epistemológica proporcionando relevantes discussões sobre 

a temática em pauta, sendo imprescindível trazer a lume a contribuição crítica levada a cabo pelo 

coletivo Modernidade/Colonialidade/Decolonialidade (M/C/D), um grupo transdisciplinar de 

investigação que agrega pesquisadores de diversas áreas do conhecimento.  

 A colonialidade do poder está entre as noções e temas chaves do programa de investigação do 

coletivo M/C/D e “faz referência, inicialmente, a uma estrutura específica de dominação através da 
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qual as populações nativas da América foram submetidas a partir de 1492,” 335 (CASTRO-GOMEZ, 

2005, p. 58, tradução minha). Uma relação de poder que se caracteriza não apenas pela dominação 

coercitiva, fundada na superioridade étnica e epistêmica dos europeus sobre os povos originários 

visando sua destruição física e a transformação de suas formas de conhecer o mundo e a si mesmos e 

adotar o universo cognitivo do colonizador, mas também na sedução provocada pela cultura européia, 

a partir do imaginario de la blancura. Um imaginário composto, dentre outros fatores, por crenças 

religiosas, tipos de vestimenta, modos de comportamentos e formas de produzir e transmitir 

conhecimentos (CASTRO-GOMEZ, 2005, p. 60).  

 Assim, a colonialidade não se restringe às relações de poder, nem ao contexto histórico da 

colonização européia. Ela constitui-se numa estrutura complexa de níveis entrelaçados por atividades 

e controles específicos (MIGNOLO, 2010, p. 12) tais como o controle da economia, da autoridade, 

da natureza e dos recursos naturais, do gênero e da sexualidade, da subjetividade e do conhecimento 

(NAZARENO, 2017, p. 45). A outra face constituinte da colonialidade – a decolonialidade – denota, 

portanto, “um caminho de luta contínuo no qual se pode identificar, visibilizar e alentar ‘lugares’ de 

exterioridade e construções alter-(n)ativas” à primeira (WALSH, 2013: 25), numa atitude “de 

desprendimento e de abertura às possibilidades encobertas pela racionalidade moderna” 

(NAZARENO; CARDOSO, 2013: 250), ou seja, pela colonialidade. Portanto, esse caminho 

alternativo se faz tendo como referência a interculturalidade crítica e o enfoque enactivo.  

 O enfoque enactivo constitui-se de uma categoria configurada pelo antropólogo Arturo 

Escobar (2005, 133-168) a partir das teorias do pós-desenvolvimento e da ecologia política. Com o 

lugar em perspectiva, Escobar inclui no seu exercício teórico as pesquisas da ecologia antropológica 

sobre os modelos culturais da natureza, que, longe de ter uma visão unificada compartilham pontos 

em comum, sendo o principal deles a noção de que estes modelos não dependem da dicotomia 

natureza/sociedade, secularmente embasada no dualismo ontológico de Descartes. Em muitos 

contextos não-ocidentais, afirma Escobar, os modelos locais são concebidos como sustentados pelos 

vínculos contínuos das esferas biofísica, humana e supranatural, numa continuidade culturalmente 

arraigada por meio de símbolos, rituais e práticas e plasmada em relações sociais distintas do tipo 

moderno, capitalista.  

 Escobar encaminha suas argumentações para a noção de conhecimento local ancoradas na 

reinterpretação dos aspectos cognitivos proposta pelos ensinamentos da biologia fenomenológica de 

                                                           
335 “hace referencia, inicialmente, a una estructura específica de dominación a través de lacual fueron sometidas las 

poblaciones nativas de América a partir de 1492”. 
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Humberto Maturana, Francisco Varela e seus colaboradores. A partir do enfoque enactivo, eles 

defendem que “a cognição se converte na enação de uma relação entre a mente e um mundo baseado 

na história de sua interação”, sendo que a experiência como práxis da vida resulta das histórias 

biológicas e sociais de cada um. Tais concepções rejeitam a separação do conhecer, do fazer e do 

mundo tornando-se linguagens para questionar as relações binárias e assimétricas historicamente 

construídas pelo conhecimento convencional e, também, corroboram para a inseparabilidade entre 

natureza e cultura e aspectos corporizados do conhecimento (ESCOBAR, 2005, p. 133-68).  

 A perspectiva do enfoque enactivo de Escobar constitui-se, portanto, em uma categoria 

imprescindível na elaboração investigativa deste estudo. Por um lado, temos a experiência cognitiva 

dos agentes do protestantismo que vivenciaram experiências desde os conhecimentos e saberes dos 

povos indígenas nas ocasiões de intercâmbios provocados durante as excursões pelo Vale do 

Araguaia, ocasiões em que permaneciam longos períodos com os indígenas passando a conhecer 

aspectos cosmológicos de suas culturas. Por outro lado, temos a resistência indígena em relação à 

influência externa possibilitada pelos agentes protestantes. Embora fossem muito bem recepcionados 

pelos indígenas na maior parte dos “encontros”, pelo viés da interculturalidade crítica observamos a 

“resistência epistêmica e ontológica dos povos indígenas que passam a influenciar as cosmologias 

(visões de mundo) de seu ‘outro’ europeu, tanto ou mais do que seriam influenciados pelo 

colonizador” (NAZARENO, 2016; 2017).  

 Como perceber, enumerar e analisar tais resistências? De quais procedimentos metodológicos 

utilizar na elaboração deste estudo sem pretender ocupar o lugar pretensamente neutro da hybris del 

punto zero?336 Que tipo de abordagem empreender para evitar reproduzir a relação assimétrica entre 

“sujeito do conhecimento” (o pesquisador) e “objeto de estudo” (os Javaé), tal como preconizado pela 

racionalidade acadêmica ocidental?   

 Na tentativa de atender à problemática delineada, pretendemos partir da transdisciplinaridade 

decolonial como percurso epistemológico compreendido aqui  

 

como orientação e suspensão de métodos e disciplinas a partir da decolonização 

como projeto e como atitude. Esta atitude e este projeto são parte do que podemos 

chamar de consciência decolonial (decolonial consciousness), em contraposição à 

consciência moderna (modern consciousness). Enquanto a consciência moderna 

encarrega-se de afiançar as bases das linhas seculares e ontológicas moderno-

                                                           
336 Castro-Gomez (2005, p. 18) conceitua la hybris del punto zero como um “imaginário segundo o qual, um observador 

do mundo social pode colocar-se em uma plataforma neutra de observação que, por sua vez, não pode ser observada desde 

nenhum ponto” (tradução minha do original: imaginario según el cual, un observador del mundo social puede colocarse 

en una plataforma neutra de observación que, a su vez, no puede ser observada desde ningún punto).  
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coloniais, a consciência decolonial busca decolonizar, des-segregar e des-generar o 

poder, o ser e o saber (Maldonado-Torres, 2007a). Isto é feito ao criar laços e novas 

formas entre esferas que a Modernidade ajudou a separar: a esfera da política ou do 

ativismo social, a esfera da criação artística e a esfera da produção de conhecimento 

(MALDONADO-TORRES, 2016, p. 93-94). 

 

 Do encontro e interações entre as diversas áreas citadas acima, a decolonialidade manifesta 

uma faceta limítrofe e fronteiriça, daí seu o caráter transdisciplinar, um aporte epistemológico neste 

estudo, visto pautar-se pela contribuição das diversas áreas do conhecimento no tocante ao tema 

investigado – as narrativas protestantes entre os Javaé. Somente a partir do projeto e da atitude 

decolonial é “que qualquer uso de disciplinas e métodos tem sentido” (MALDONADO-TORRES, 

2016, p. 93).  

 De maneira específica, teremos como premissas básicas as metodologias da etnohistória, da 

proximidade e da conversação, possibilitadas pela convivência durante o curso de Educação 

Intercultural Indígena da Universidade Federal nos quatro encontros ocorridos ao longo do ano. 

Nesses encontros, dois ocorrem nas dependências do Núcleo Takinahaky de Educação Superior 

Indígena na UFG e dois nas aldeias. São momentos de interação importantes para conhecimento, 

ainda que limitado, da episteme Javaé e de outros povos indígenas participantes do Curso.  

 Os encontros não se limitam ao desenvolvimento da pesquisa, já aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFG,337 mas permitem participar, sobretudo, dos processos educativos dos 

povos indígenas efetivados desde, para e com os povos indígenas. Um conhecimento essencial na 

compreensão dos motivos que levaram à resistência ontológica dos mesmos em função da violência 

física e simbólica que sofreram desde o início da colonização, principalmente no tocante à resistência 

ao cristianismo.      

 A etnohistória aponta para um método interdisciplinar que “conjuga dados e métodos da 

antropologia, da história e da arqueologia” sendo “o melhor caminho para se compreender os povos 

de culturas não-ocidentais a partir de uma perspectiva histórica” (CAVALCANTE, 2011, p. 359), 

com base nas tradições orais e nas fontes arqueológicas, na linguística histórica, e, também, na 

documentação escrita. Para isto, é de fundamental importância, o conhecimento de métodos de crítica 

documental na busca pela historicidade (dimensão das mudanças e dimensão das permanências) das 

diferentes culturas indígenas. Ela “representa uma porção de liberdade metodológica que propicia ao 

                                                           
337 CAAE: 60697215.7.0000.5083. 
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pesquisador partir de um problema que se quer analisar e é o problema que determina as fontes e o 

método que se quer utilizar e não o inverso” (CAVALCANTE, 2011, p. 361).   

 Partindo da problemática das narrativas protestantes entre os Javaé, a documentação escrita é 

composta por relatos elaborados pelos próprios agentes do protestantismo durante e após as excursões 

que empreenderam no Vale do Araguaia. Até então dispomos de cinco relatos de missionários 

protestantes no formato de livros338 que foram publicados em seus países de origem como Inglaterra 

e Estados Unidos ainda na primeira metade do século XX.  

 Outras narrativas no formato de diários foram publicados em jornais da época, tanto em nível 

nacional como internacional. Zacharias Campello publicou no periódico nacional Jornal Batista suas 

atividades missionárias entre os Krahô a partir do ano de 1925. Embora não esteja circunscrito ao 

povo Javaé, a narrativa de Campello é significativa para este estudo, pois elucidam pontos em comum 

na prática protestante entre os povos indígenas, principalmente os povos do então Norte de Goiás. De 

âmbito internacional, analisamos as narrativas de Carlos Heinrich e Alvin Nathan Allen publicadas no 

periódico estadunidense Review Herald a partir dos anos 1927. Em tais documentos analisamos a 

prática missionária protestante entre os indígenas do Norte goiano buscando pistas para compreender, 

por um lado, de que forma estes agentes do cristianismo visavam alcançar os Javaé e, por outro, a 

resistência Javaé destas investidas. 

 A análise crítica desse volume documental tem como suporte as referências bibliográficas 

produzidas sobre as missões protestantes entre os povos indígenas no Brasil e, em especial, as 

pesquisas sobre os Javaé, produzidas em programas de pós-graduação da Antropologia e da História. 

Na área antropológica dispomos das pesquisas referenciais de André Toral339 e de Patricia Mendonça 

                                                           
338 Os cinco livros são: Through the wildernesses of Brazil by horse, canoe and float (1909) de autoria de William Azel 

Cook, publicado nos Estados Unidos em 1909; Through the wildernesses of Brazil by horse, canoe and float; Aventuras 

com a Bíblia no Brasil (1909); A thousand miles in a dug-out: being the narrative of a journey of investigation among 

the redskin Indians of Central Brazil (1911) de autoria de Frederick Charles Glass; Descendo o rio Araguaia (2000), de 

autoria de Archibald Macintyre.  

339 TORAL, André. Cosmologia e sociedade Karajá. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - Programa de 

PósGraduação em Antropologia Social. Museu Nacional. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1992. 
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Rodrigues.340 Na área da História temos as dissertações de André Pin341 e Luciana Leite Silva342, 

defendidas em 2014 no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás. 

Ambos foram orientados pelo Prof. Dr. Elias Nazareno coordenador do grupo de discussão Tempo, 

lugar e decolonialidade do qual esta tese é resultado. Estudos outros também são essenciais na 

elaboração desta pesquisa, dentre eles a recente dissertação de Gabriela Camargo Ramos (2010), 

Sistema de numeração e pinturas corporais Javaé: a etnomatemática por uma relação dialógica 

entre cultura e educação escolar, elaborada também na perspectiva decolonial. 

 Pautados por este conhecimento, derivamos o segundo passo na feitura deste estudo, a 

metodologia da proximidade (SUÁREZ-KRABBE, 2011) ao pressupor um compromisso ético e 

político com os povos invisibilizados. Esta metodologia desenvolve-se paulatinamente na 

convivência com os diversos povos indígenas representados no Curso de Educação Intercultural 

Indígena da UFG. Durante as etapas do curso na universidade e nas aldeias é possível entrar em 

contato com as demandas contemporâneas enfrentadas por estes povos, além de conhecer diretamente 

suas cosmologias e vivências interculturais. Para além do compromisso de produzir uma tese, está o 

compromisso ético e político pautado pela decolonialidade, tendo em vista a abertura aos 

conhecimentos e saberes Javaé.  

 Para a pesquisa de campo é fundamental o preparo metodológico e ético para lidar com 

pessoas e não com “objetos de estudo”, como já abordamos. Parece-nos salutar a proposta 

metodológica de conversação de Alejandro Haber (2011), uma proposta pautada pela conversação e 

não pelo diálogo com os colaboradores da pesquisa, pois não visa o consenso do sentido da conversa 

e sim como os Javaé compreendem os processos de implantação do protestantismo entre seu povo. 

Até quando resistiram ao assédio dos agentes protestantes? Quais motivos eles teriam para permitir 

que estes agentes atuassem em suas aldeias? Desde quando a necessidade de aprendizado da língua 

portuguesa como língua de negociação com a sociedade envolvente influenciou a entrada do 

protestantismo nas aldeias Javaé?  

                                                           
340 RODRIGUES, Patrícia de Mendonça. O povo do meio: tempo, cosmo e gênero entre os Javaé da Ilha do Bananal. 

Dissertação de Mestrado. Pós-Graduação em Antropologia do Departamento de Antropologia do Instituto de Ciências 

Humanas da Universidade de Brasília. 1993; RODRIGUES, Patrícia de Mendonça. A caminhada de Tanyxiwé: uma teoria 

Javaé da História. Tese (doutorado). Chicago, 2008. 
341 PIN, André Egidio. História do povo Javaé (Iny) e sua relação com as políticas indigenistas: da colonização ao Estado 

brasileiro (1775-1960). Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em História - UFG. Goiânia, 2014.  
342 SILVA, Luciana L. Noções do passado, presente e futuro entre crianças indígenas Javaé e não indígenas do Colégio 

Claretiano Coração de Maria. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-graduação de História da UFG, 2014. 
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 Questionamentos como estes são elaborados não na perspectiva de empreender uma 

conversação instrumental que visa apenas a coleta de informações, mas no sentido de se iniciar uma 

conversação na qual os participantes sintam-se livres para demonstrar suas perspectivas em relação 

ao assunto tratado. É essencial, portanto, que a conversação seja flexível, no sentido de evitar impor 

pensamentos e conceitos e conduzi-la segundo interesses acadêmicos preliminarmente delimitados. 

Pelo contrário, a atitude decolonial pressupõe a abertura e visibilidade ao “outro” que foi 

secularmente inferiorizado pela racionalidade ocidental. No âmbito de um projeto decolonial, 

portanto, busca-se desocultar a perspectiva indígena, ou mais especificamente, a perspectiva Javaé 

em relação às missões protestantes na primeira metade do século XX.   

 

Levantamento bibliográfico: visão panorâmica 

 

 A busca por investigações que versam sobre protestantismo de missão e indígenas se deu a 

partir da necessidade de conhecer o que se tem produzido no país sobre a temática em questão nas 

diversas áreas do conhecimento como subsídio para nossa investigação sobre a presença protestante 

entre os Javaé, não nos limitando a inventariar apenas as pesquisas historiográficas, nem muito menos 

aquelas relacionadas às experiências missionárias entre os indígenas da região central do Brasil, pois 

já estávamos cientes da predominância de estudos centrados nos povos indígenas da Amazônia (Cf. 

MOURA, 2012; WRIGHT, 1999). Extrapolar os horizontes historiográficos nos permitiu obter uma 

perspectiva mais abrangente do ponto de vista transdisciplinar já que a entrada de missionários 

protestantes em terras indígenas é um tema problematizado mais recorrentemente pela Antropologia, 

mas também, por áreas do conhecimento como a Educação e as Ciências da Religião.  

 Em termos cronológicos, os trabalhos são relativamente recentes, percorrendo o período de 

1980 a 2016, numa trajetória de pouco mais de duas décadas. Uma hipótese que poderia explicar o 

interesse por esta abordagem pela academia encontra-se nas transformações no campo religioso 

brasileiro que vem demonstrando um crescimento significativo no número de evangélicos no Brasil 

na atualidade, fato que reverbera no índice de instituições evangélicas que buscam expandir-se no 

meio indígena (ALMEIDA, 2000).  

 As recentes pesquisas fornecem um quadro panorâmico da evangelização indígena pelo 

protestantismo missionário no Brasil abrangendo as cinco regiões geográficas do país (Norte, 

Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste) embora a experiência protestante entre alguns povos tenha 

sido mais revisitada que em outros, como é o caso da Missão Caiuá instituída para atingir os Ñandéva 
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e Kaiowá no então sul do Mato Grosso, cuja trajetória no decorrer do século XX foi criteriosamente 

analisada (CARVALHO, 2004a; 2004b; GONÇALVES, 2011; 2015; LOURENÇO, 2010; COSTA, 

2011; PLATERO, 2015; PAES, 2015). Na historiografia regional temos estudos sobre a presença 

protestante entre os Karajá (PRESTES FILHO, 2006; 2010; PORTO, 2009). 

 Da mesma maneira, os estudos demonstram transformações no campo de atuação missionária 

protestante. Se no período anterior a 1950 as missões foram empreendidas majoritariamente por 

denominações protestantes (Igrejas Evangélicas Adventista, Presbiteriana, Metodista ou Batista), no 

período posterior, o agenciamento missionário ficaria a cargo das “missões de fé” como a Missão 

Novas Tribos do Brasil (MNTB) e o Instituto Internacional de Linguística (SIL) (Cf. ALMEIDA, 

2000).  

 

Os Javaé e o rio Araguaia  

 

 Comumente os Javaé são tratados como subgrupo Karajá composto pelos Karajá propriamente 

ditos, Xambioá e Javaé, de língua Karajá ou Inyrubé e tronco linguístico Macro-Jê. Porém a 

autopercepção Javaé tem rejeitado esta atribuição em consonância com uma concepção de “povo 

único e como a principal fonte cultural e linguística da qual os Karajá e Xambioá se nutriram” 

(RODRIGUES, 2008, p. 30). Os três grupos formam o povo Iny (gente) e habitam imemorialmente a 

região do Vale do Araguaia. Os Karajá Xambioá ou Karajá do Norte, no baixo curso do Araguaia, na 

Terra Indígena Xambioá, norte do Tocantins, município de Santa Fé do Araguaia. Os Javaé, às 

margens do rio Javaés, Ilha do Bananal e, por fim, os Karajá, no médio e no alto curso do rio Araguaia 

(TORAL, 1992). 

 O território de ocupação imemorial dos Javaé compreende tanto o interior da Ilha do Bananal 

(Iny Òlòna, o lugar de onde saíram os humanos ou Ijata Òlòna, lugar de onde surgiram as bananas) 

como a porção adjacente a ela, fora da Ilha, inserida na região da bacia do Rio Javaés. Os Javaé 

habitam a sua parte oriental formada a oeste pelo rio Javaés (Bero Biawa, o “Rio Companheiro” do 

Araguaia, também conhecido como “braço menor” do rio Araguaia ou “Furo do Bananal”).  

 A Ilha do Bananal, nomeada de Ilha de Sant’Anna em 1775 pelo Alferes Pinto da Fonseca 

está situada no médio curso do Araguaia,343 o Berohoky, “o Grande Rio”, que nasce na Serra do 

                                                           
343 A parte do rio Araguaia entre a cidade de Aruanã, onde está a foz do rio Vermelho e a cidade de Araguacema, antigo 

Presídio de Santa Maria (RODRIGUES, 2008, p. 27).  



495 

 

 

   

Kaiapó e ao longo de seus 2.627 km de extensão, atravessa e divisa estados como Goiás e Mato 

Grosso, Tocantins e Mato Grosso, Tocantins e Pará.  

 Lugar de moradia imemorial dos Javaé, ela foi lugar de passagem para sertanistas, 

colonizadores e missionários católicos desde fins do século XVII. Nestas excursões, os Javaé foram 

“pacificados” em 1775 e, doravante, passaram a viver em aldeamentos (Nova Beira e Mossâmedes, 

respectivamente). A violência física e simbólica vivenciada nos aldeamentos levou os Javaé a se 

refugiarem no interior da Ilha do Bananal, mantendo uma atitude isolacionista ao longo do século 

XIX e início do XX. Embora tivessem receio de contatar os não indígenas, no início do século XX, 

representantes da sociedade nacional buscavam o contato com Javaé, incluindo os agentes do 

protestantismo.  

 

As excursões protestantes: reconhecer o lugar e efetivar a missão 

 

 O novo mundo e seus habitantes eram visto como “objetos de estudo”. Esta perspectiva 

prevaleceu ao longo do processo de evangelização no Brasil e em Goiás, pois muitos agentes 

protestantes, antes da efetivação das missões em si, viajavam por territórios indígenas para estudar as 

possibilidades de êxito nas tarefas missionárias. Tal fato ocorreu com William Azel Cook que 

excursionou pelo Vale do Araguaia em 1897 e Frederick Charles Glass em 1909 e 1919. Durante uma 

incursão entre os Karajá (1919), Glass assim se expressou: “É verdade que eu não fora ali para pregar, 

mas para explorar e fazer um relatório, com o fim de estudar as possibilidades de uma tentativa de 

ganhar, futuramente, aquêles homens e mulheres para Cristo” (GLASS, s/d, p. 146).  

 Posturas como a de Glass denotam a aplicação da perspectiva da hybris do punto zero 

(CASTRO-COMEZ, 2005) pelos agentes do protestantismo. Eles assumiam para si a tarefa de 

classificar os povos indígenas de acordo com critérios evolutivos, criados para negar a eles a 

coetaneidade existencial, argumento muito presente nas narrativas missionárias utilizadas para 

justificar a evangelização cristã. Um trecho da narrativa de Frederick Charles Glass é representativo 

desta postura. Ao explorar a região do rio Araguaia em 1919 para uma posterior evangelização 

protestante dos indígenas que ali habitavam, ele declara: 

 

O rio atravessa uma parte do Brasil onde não existem pessoas brancas, não há 

garantia de proteção e nem o mais leve traço de civilização. Ali os índios reinam 

como soberanos. Até agora eles não reconhecem outra lei que não sejam as suas 

imperfeitas e confusas tradições, e vivem ainda do mesmo modo que seus 
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antepassados viviam a cem anos atrás, antes do Brasil haver sido descoberto 

(GLASS, s/d, p. 151-152). 

  

 O olhar eurocentrado dos missionários protestantes é visível também pelos critérios 

hierarquizadores – “selvagem”, “semisselvagem”, “selvagens encantadores”, “gente boa”, “bravos” 

e “temíveis” – que lançavam mão para caracterizar os indígenas em relação à “civilizada” cultura não 

indígena. As narrativas etnográficas produzidas pelos missionários protestantes seriam utilizadas, 

posteriormente para compor o conjunto de conhecimentos etnográficos acerca das comunidades 

indígenas do interior do país no início do século XX (cf. GONÇALVES, 2011). Este dado aponta 

para o intercâmbio de conhecimentos trocados entre os etnólogos e os missionários na primeira 

metade do século XX.  

 Posterior à fase de reconhecimento, os agentes do protestantismo começaram a instalar suas 

missões entre os povos indígenas no Vale do Araguaia. Dentre elas, temos a Missão adventista, nas 

quais atuariam Carlos Heinrich e Alvi Nathan Allen e a Missão britânica coordenada por Josiah 

Wilding e Archibald Macintyre.   

 Após excursão de reconhecimento, Allen procuraria os órgãos governamentais para autorizar 

a missão, o que seria feito por intermédio do SPI. Sobre esse assunto, Prestes Filho, remontando a 

Leandro Mendes Rocha, afirma que “a relação das Igrejas com o Estado, no que se refere à questão 

indígena, é uma história ainda a ser contada”. Entre 1928 e 1934 Allen seria o responsável pela missão 

adventista entre os Karaja. Pela sua narrativa, publicada nos periódicos adventistas, os Karajá eram 

abertos ao diálogo intercultural, pois o teriam convidado para acompanhar suas festas assim como 

eles frequentavam os cultos, porém “não como atividade que substituía seus rituais e, sim, como um 

ritual a mais que eles consideram estratégico incorporar” (PRESTES FILHO, 2006, p. 276). No 

período em que esteve na região do Araguaia, Allen buscou o contato com os Javaé. Nesses encontros, 

o missionário dava diversos presentes aos mesmos, tentando estabelecer alguma comunicação. 

Embora tenha permanecido algum tempo entre eles, não obteve resposta sobre o desejo de receberem 

missionários.  

 Com o passar do tempo, a missão de Allen seria um fracassado projeto de evangelização. 

Além disso, o parco assistencialismo dos adventistas em relação aos Karajá se mostrou frágil perante 

as suas demandas. Entretanto, como pondera Prestes Filho, a missão adventista entre os Karajá, 

correspondeu aos interesses da instituição em transmitir uma imagem nos centros urbanos. “No 

contexto brasileiro que valorizava os discursos de integração nacional, o projeto ‘civilizador’ 
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adventista atingiria seus objetivos de colaboração com os interesses da sociedade” (PRESTES 

FILHO, 2006, p. 334). 

 Outra missão a se estabelecer entre os indígenas do Vale do Araguaia foi a Missão União 

Evangélica Sul Americana no final de 1290. Em 1925 essa Missão foi responsável por instituir o 

“primeiro leprosário filantrópico em Goiás” (SILVA, 2013, p. 175). Informações como estas 

referenciam inicialmente a assistência médica oferecida por Rettie Buchan desde 1925 ano em que 

foi construído o leprosário Macaúbas tendo à frente Josiah Wilding, que casaria com Rettie em 1932. 

Quando da morte de Wilding (vítima de malária) e transferência da médica-missionária para trabalhar 

na cidade de Anápolis, Macintyre assumiu a direção do trabalho expandindo suas ações estratégicas 

com a construção de um hospital e de uma farmácia.  

 

Considerações finais 

 

 Empreender um levantamento de narrativas escritas sobre as missões protestantes inseridas 

no Vale do Araguaia na primeira metade do século XX está aquém da proposta desta pesquisa de 

cunho decolonial: visibilizar os conhecimentos Javaé sobre os processos de protestantização em suas 

aldeias. Contudo, tais narrativas contribuem para uma análise mais consistente da próxima etapa da 

pesquisa, o trabalho de campo a partir da etnohistória, da proximidade e conversação com os 

participantes Javaé. Cumprindo esta meta, acreditamos atingir o propósito do projeto e da atitude 

ética e política decolonial proposta neste estudo.  
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GOIÁS 
 

                       

Patrícia Emanuelle Nascimento344 
 

RESUMO: Na história dos aldeamentos em Goiás, a questão de que estes não tiveram o êxito previsto 

nas políticas de gestão do território, no que tange à sujeição indígena, ao aumento do número de seus 

habitantes e a necessidade por parte do projeto colonial de que fossem autossustentáveis sem recorrer 

aos recursos da Real Fazenda começa a passar pelo crivo de novas discussões historiográficas as quais 

dão relevo às estratégias, interesses e política da atuação indígena que gostaria de chamar de 

protagonismo indígena. É importante perceber, juntamente com outros fatores, a participação 

indígena como sujeitos sociais dos quais também dependeu o sucesso ou não dos aldeamentos e como 

sua atuação implicou nas formas de implementação da política indigenista em Goiás engendrando 

determinadas especificidades.  

 

Palavras-chave: indígenas, Goiás, Lei do Diretório. 

 

Introdução 

 

 A pesquisa tem como objeto de análise o protagonismo indígena em Goiás no século XVIII, 

e, portanto, como a atuação e as práticas indígenas interferiram na dinâmica da aplicabilidade das 

políticas indigenistas na capitania de Goiás. Temos como hipótese central a questão de que a atuação 

indígena fomentou uma certa memória da resistência o que teria implicado na especificidade da 

aplicabilidade da Lei do Diretório em Goiás.  

 Dentro da perspectiva historiográfica revisionista, “a história do indigenismo não é, portanto, 

dissociável da história indígena, simplesmente engloba mais atores” (CUNHA, 2009:130). A autora 

ainda pergunta: “Quem foram os protagonistas reais da questão indígena nos diferentes períodos da 

história do Brasil e quais suas peculiaridades?” (p.130). Esse protagonismo deve ser ressaltado 

porque, como aborda Cavalcante (2011), os indígenas no Brasil, para além da eliminação física, 

sofreram também com a eliminação enquanto sujeitos históricos (CUNHA, 1992 apud 

CAVALCANTE, 2011:363). Na história de Goiás, esse fenômeno não foi diferente. Daí a 

importância, como admite Cunha (1992), de descolonizar o discurso ocidental.  

                                                           
344 Doutoranda no Programa de Pós-graduação em História – UFG. Orientador prof.Dr.Noé Freire Sandes 
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 As reformas pombalinas instauram com o Diretório dos Índios de 1755 novas prerrogativas 

de como lidar com a questão indígena. Em Goiás, o Diretório chega em 1758 e um ano depois assume 

o governo da capitania João Manoel de Melo que chega  no momento em que a região norte está 

convulsionada pelos levantes indígenas nos aldeamentos do Duro e Formiga, na chamada Missão de 

São Francisco Xavier. João Manoel de Melo, sucessor do Conde de São Miguel, governou num 

momento que Javã Marcondes (2011) chamou de período das incertezas, pois do seu governo até a 

década de 1770 não houve a criação de nenhum aldeamento em Goiás. No entanto, na perspectiva de 

Marcondes (2011) os acontecimentos no norte da capitania que produziram o fracasso dos 

aldeamentos do Duro e formiga deveriam conduzir a uma reestruturação da política dos aldeamentos 

em Goiás posto que demanda da política colonial era a da defesa do território que agora pretendia 

garantir a posse das regiões de possessão indefinida. Indefinida em relação ao Tratado de Madri de 

1750, mas que estavam ocupadas por populações indígenas que segundo o projeto colonial infestavam 

áreas que pertenciam à Coroa, desse modo, povoar com os chamados naturais da terra implica 

reconfigurar o espaço de ocupação indígena dentro de um projeto colonial em que esse indígena 

fizesse parte do território como vassalo, dentro de projetos de ocupação estratégicos a fim de socorrer 

as populações dos arraiais da capitania de Goiás, de outras capitanias vizinhas e servir de barreira a 

grupos indígenas que estivessem ainda fora desses espaços coloniais que eram os aldeamentos. 

Todavia, embora estes fossem os pressupostos da política colonial, entendemos que a Lei do Diretório 

segue trajetórias diferentes de capitania para capitania. No caso de Goiás, assumimos a tese de que a 

experiência da Missão de São Francisco Xavier no norte da capitania e a resistência Kayapó no sul 

produziram uma especificidade em Goiás em relação ao Diretório dos Índios, a saber: o seu atraso 

em aproximadamente duas décadas. Ou seja, a pesquisa tenta mostrar que o atraso enquanto 

especificidade em Goiás foi produto em larga medida não necessariamente de uma reestruturação da 

política de aldeamentos em Goiás que está disposta na Lei do Diretório, obviamente não 

desconsiderando esse como fator integrante, mas sim daquilo que essa pesquisa denomina de 

Memória da resistência. A sublevação Akróa, Xacriabá e a atuação Kayapó teriam produzido essa 

memória que permaneceu pujante principalmente no governo de João Manoel de Melo. 

 Juciene Apolinário (2006) adverte que o governador João Manoel de Melo não conseguiu 

levar a efeito a implementação das diretrizes da Lei do Diretório que preconizava a redução pacífica 

dos indígenas. Quando tomou posse, diz Apolinário (2006), sua meta principal foi a de expulsar os 

jesuítas, parece ter sido o máximo em que avançou dentro das reformas pombalinas, pois outra meta 

seria, dentro da Instrução Real ao governador João Manoel de Melo sobre a civilização dos índios de 
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17 de outubro de 1758 “reafirmar a fé católica, a civilização dos índios, a eficácia da agricultura e o 

crescimento do comércio” (APOLINÀRIO, 2006:181). Ainda nesse sentido determinou o Rei, em 

ordens de 19 de outubro de 1758, que se criasse na capitania de Goiás um regimento de cavalaria 

auxiliar e segundo Alencastre (1979) teria João Manoel de Melo em carta de 18 de março de 1764 

feito à Cora saber que o dito regimento já se havia sido formado. No entanto, quando José de Almeida 

de Vasconcelos Soveral e Carvalho, futuro Barão de Mossâmedes, assume o governo da capitania de 

Goiás na década de 1770, assevera em carta ao secretário de Estado do Conselho Ultramarino de 2 

de maio de 1773, que não havia nenhum regimento de cavalaria auxiliar 

como eu não podia imaginar pelas cópias das cartas transcritas nas mesmas instruções.  

Nelas vejo que mandou Sua Majestade criar um Regimento de Cavalarias auxiliar nestas 

Minas no ano de 1758 ordenou que nele fossem alistados alguns Índios Civilizados, não só 

supondo que os havia mas que seu estabelecimento lhe prometia, a propriedade de cavalo, 

armas e uniforme, para poderem entrar em campo regulado. 

 Nestas circunstancias nem lá nem nunca houve um só em toda a  capitania, segundo as 

informações que tenho recebido (AHU_ACL_CU_008, Cx. 2, D.1730) 

 

 O governo de João Manoel de Melo atende mais aos apelos da população do que põe em 

prática as novas prerrogativas para o tratamento com os indígenas. 

Parece não haver dúvida quanto à dissonância flagrante entre os preceitos pretendidos pela 

Metrópole e os instrumentos utilizados na administração de João Manoel de Melo à frente 

da Capitania de Goiás, mesmo ele que ficou conhecido pela obediência e observância dos 

princípios advogados pelo Marquês de Pombal. Numa certa ocasião, João Manoel deu 

ordem ao cabo Victor Antônio, homem de sua confiança, para que chefiasse uma expedição 

de ataque às aldeias dos Caiapós, que fez correr notícia dos métodos violentos ali 

empregados. (ALENCASTRE apud MARCONDES, 2006:59) 

 

 Contudo, diz Marcondes (2011) que o período das incertezas que dura 24 anos condiz a um 

momento de conceitualização das práticas de governo as quais atendem a novas tecnologias de defesa 

do território que não ocorrem repentinamente como num ato inaugural. Dentro dessas novas 

tecnologias havia a necessidade de alterar a ideia de governo, como afirma o autor dentro dos quadros 

de outro conjunto de princípios.  Algumas prerrogativas dentro do Diretório que se observa nesse 

período é que desde D. Marcos de Noronha até João Manoel e que aparecem nas correspondências 

são as críticas aos procedimentos de sertanistas como Antônio Pires de Campos (no sul da capitania) 

ou à direção de Venceslau Gomes acerca das aldeias do Duro e Formiga (no norte da capitania), 

também a expulsão dos jesuítas e a preocupação com a agricultura e com a comunicação entre os 

arraiais.   
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 Embora a lei do Diretório já esteja posta para Goiás desde 1758 é a partir da década de 1770 

que a política de aldeamentos embasada em seus delineamentos ganha corporeidade nos governos 

pombalinos iniciado no governo de José de Almeida Vasconcelos Soveral Carvalho – futuro Barão 

de Mossâmedes. 

 José de Almeida Vasconcelos Soveral Carvalho vem para Goiás com a missão de atender as 

novas demandas da política colonial de gestão e defesa do território da coroa portuguesa, para isso 

recebe do secretario de Estado da Marinha e Ultramar Martinho de Melo e Castro um documento para 

nortear sua administração em que um dos temas centrais é a questão indígena. Esse documento são 

as Instruções Gerais e Perpétuas de 1º de outubro de 1771 que se trata de uma compilação de objetos 

propostos em cartas, ofícios, alvarás e leis e que deveria ser previsto pelo seu governo e de seus 

sucessores. José de Almeida Vasconcelos tratava-se de um homem com as credenciais que a Coroa 

exigia para aquela empresa, homem da Corte, alinhado com os ideais iluministas, amigo do marques 

de Pombal, também era conselheiro real e fazia parte da Ordem de Cristo. Ele foi indicado por carta-

patente de 11 de outubro de 1770 para o governo de Goiás, tendo saído de Lisboa em 1771  chegado 

a Vila boa em 24 de julho de 1772. 

 As instruções de 1771 preconizavam que o governador deveria dispor do maior número de 

informações possível sobre a capitania a qual governasse, nesse sentido, informa Alencastre que José 

de Vasconcelos ao assumir o governo começou suas viagens pela capitania no que resultou num diário 

de viagem. No entanto, uma das principais metas atribuídas ao seu governo pela coroa era a da 

“pacificação e civilização indígena”.  

 

Especificidades da aplicação da Lei do Diretório em Goiás 

 Como na prática, na capitania de Goiás, os contatos com indígenas estavam pautados pela 

violência a nova lógica de gestão do território encontrava barreira na resistência das populações dos 

arraiais que já haviam constituído uma percepção do indígena como bárbaros e atrozes configurando 

de um imaginário do medo do outro. Por outro lado, as relações de violência, abusos e usos dos 

indígenas para retirar-lhes proveito contrariavam a lei que não mais admitia a escravidão indígena 

antes mesmo da Lei do Diretório.  
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 Numa carta de 23 de dezembro de 1760 João Manoel de Melo (AHU_ACL_CU_008, Cx. 3, 

D. 1023) apresenta a representação que população de Natividade fez ao seu governo sobre as mortes 

e roubos dos indígenas que deixaram a Missão de sã Xavier do Duro informando que desde a primeira 

sublevação até aquele momento já passava de 200 os mortos entre brancos e pretos. Os moradores 

protestavam que não queriam mais contribuir para as bandeiras de paz alegando que já haviam 

contribuído após a primeira sublevação sem sucesso. Depois de uma investida dos Kayapó no arraial 

de Santa Luzia, os moradores decidiram custear uma bandeira e os juízes ordinários solicitaram os 

Bororos do Rio das Pedras “para icorporarem na dita bandeira por ser a melhor gente do mato que 

tem a capitania”( AHU_ACL_CU_008, Cx. 3, D 1440), a bandeira saiu em 13 de agosto de 1766 e 

no documento é posto que “só com o temor do castigo é que se reprime a repetição das hostilidades” 

(AHU_ACL_CU_008, Cx. 3, D 1440), 

 Em ofício do ouvidor-geral da capitania de Goiás Antônio da Cunha Sotomaior ao Secretário 

de Estado da Marinha e Ultramar Tomé Joaquim da Costa Corte Real é apresentada a necessidade de 

se fazer guerra ofensiva aos indígenas, principalmente aos Kayapó, mencionando que contra eles não 

há defesa possível visto que chagam de surpresa, aqui se coloca uma incredulidade dos locais acerca 

do Diretório: 

E isto é fato de que eu posso por de vista, e se o El Rey vira individualmente o estado destas 

coisas muito diferentes e haviam de ser as suas determinações. Creia Vossa Excelência que 

Goiás é muito diferente do que lá se imagina, lá cuidam que há governo, que há comercio, 

que há distritos separados e que as coisas estão metidas em ordem, porém nada disto serve 

o Governador não pode fazer o seu ofício porque lhe faltam os meios, o ouvidor da mesma 

sorte, pois todas tem vindo a encher o seu tempo tirar a suas conveniências e nada mais se 

cuida razão porque está este lugar ainda por criar, e estes moradores sem reconhecerem a 

justiça nestes sertões muito dificultosa de administrar (AHU_ACL_CU_008, Cx. 2, D 867) 

 O trecho do documento acima revela como a questão dos aldeamentos estava pensada nesse 

primeiro momento pela administração local e por grande parte dos moradores, como algo que 

demandava muito dos governos tirando-lhes o tempo para cuidar de um lugar que ainda “estava por 

se criar” e “que estas Aldeias só servem de um trabalho grande ao governador maior despesa a El 

Rey” (AHU_ACL_CU_008, Cx. 2, D 867). É nesse contexto de questionamento da Lei do Diretório 

que assume José de Almeida. 

 De acordo com Marcondes (2011) a política dos aldeamentos tem uma característica na 

primeira metade do século XVIII e outra na segunda metade, especialmente a partir da década de 

1770 com a chegada ao governo de Goiás de José de Almeida Vasconcellos de Sorveral e Carvalho, 

o Barão de Mossâmedes. No primeiro momento, a necessidade é a de proteger o erário real e evitar 
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contrabandos, mas sobretudo “desinfestar os caminhos do ouro”, dar expediente de alguma 

tranquilidade às áreas mineradoras e fazendas. Numa Ordem régia de 1752 dirigida ao Conde dos 

Arcos o Rei Don José manda exterminar o Kayapó para proteger o caminho real e a região dos 

diamantes e Rio Claro, aprovando as despesas que necessitasse o sertanista Antônio Pires para o dito 

fim 

 

por Rezolução de quinze de Fevereiro do prezente anno em Consulta do meo Conselho 

Ultramarino, que se abonem as despezas, que mandastes fazer nas duas ocazioens, que 

Referis, e as que se continuão com os des Soldados aventureiros, que julgaes necessarios 

para a segurança dos Caminhos, mas como esta se tem encarregado ao dito Antonio Pires, 

Se vos ordena lhe lembreis satisfassa inteiramente a sua obrigação, cuidando em merecer 

as merces que se lhe tem feito, e prometido se desemfestar os Caminhos, e extinguir o dito 

Gentio Cayapo. 04.02.007 – Ordens Régias, vol. I, 1752, fl. 13, cx. 228, Fundo Real Fazenda 

– Museu das Bandeiras 

 

 

 Em outra ordem régia dirigida ao Conde dos Arcos, mas agora dando mercês à Manoel de 

Campos Bicudo, irmão de Antonio Pires, para continuar os trabalhos do irmão, diz que procure 

reduzir os Kayapó. Redução com brandura e com promessa de privilégios somente caso queiram se 

aldear, mas que poderiam ser acometidos mediante a natural defesa dos caminhos. 

 

Fui Servido determinar por rezolução de dezenove do Corrente tomada em Consulta do meo 

Conselho Ultramarino se pratique o ajuste condicional, que fizestes com o dito Manoel de 

Campos Bicudo, e asim vos ordeno lhe aseiteis o oferecimentto, e lhe prometaes em meu Real 

nome as merces, que estavão prometidas a seu Irmam Cumprindo com as obrigaçoens, e 

Condiçoens, a que elle estava obrigado, e a que o dito Manoel de Campos se sogeitou de 

novo obrigandose tambem a satisfação das oytavas, que se tinhão emprestado a seo Irmam, 

na mesma forma, que a elles e tinhão dado, e outro sim Sou Servido Recommendarvos vejaes, 

como podeis mandar Reduzir Estes Indios com brandura, e ainda com promessas de 

privilegios no Cazo de se Aldearem, e que não sejão acometidos se não em natural defeza 

dos Caminhos.( 04.02.007 – Ordens Régias, vol. I, 1752, fl. 13v, cx. 228, Fundo Real Fazenda 

– Museu das Bandeiras) 

 

 A política dos aldeamentos organizada dentro da ideia da ocupação do território, do uti 

possidetis, ita possideatis (quem possui de fato, deve possuir de direito) é realmente levada a efeito a 

partir do governo de José de Almeida Vasconcellos de Soveral e Carvalho, o barão de Mossâmedes. 

Ele foi nomeado em 1770 para o governo da capitania de Goiás, recebeu em 1771 um documento que 

se tratava de Instruções para administração da capitania, principalmente no que concerne à questão 

indígena e chega a Goiás em 1773. Cabe ao Barão de Mossâmedes implementar a nova política de 

aldeamentos em Goiás. Munido das instruções de 1771, ele cria os aldeamentos de Nova Beira no 

norte da capitania para abrigar os Karajá e Javaé e o aldeamento de São José de Mossâmedes com o 

objetivo de servir de modelo e distando apenas sete léguas de Vila Boa.  
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 Sendo o barão de Mossâmedes amigo pessoal do Marquês de Pombal, cabia a ele por em 

prática a lei do Diretório dos Índios de 1758 e seguir as Instruções de 1771. 

 As Instruções de 1771 tratam de um documento importantíssimo posto que, com Ordens 

Reais, é passado à José de Vasconcelos pelo secretário de Estado da Marinha e Ultramar Martinho de 

Melo e Castro e diz respeito a uma compilação de cartas, ofícios e alvarás de temas dispostos sobre a 

capitania de Goiás e traz muitas instruções sobre o trato com os indígenas. O texto das Instruções é 

recorrente em cartas dos governadores subsequentes.  

 O texto das Instruções é sintomático da centralidade que os aldeamentos adquirem dentro da 

política de gestão do território. 

 Aponta Gustavo Neiva Coelho (2006), em seu livro Diário de Viagem do Barão de 

Mossâmedes, que José de Almeida de Vasconcellos Soveral e Carvalho foi nomeado por carta patente 

de 1770, indicado pessoalmente pelo Marquês de Pombal, para assumir o cargo de Governador da 

Capitania de Goiás. O futuro barão de Mossâmedes, teria saído de Lisboa em 1771 trazendo consigo 

o documento das Instruções que recebeu do secretário de Estado Martinho de Melo e Castro, e 

chegado a Vila Boa em 24 de Julho de 1772. Intentando colocar em efeito as instruções e como um 

governo alinhavado com os interesses da Coroa e da política pombalina, em 1773 começou a percorrer 

os arraiais da capitania. 

 José de Almeida, sobre a matéria de redução pacífica dos indígenas, diz ter se empenhado com 

ardor desconhecido até aquele momento. O Diretório dos Índios já estava proposto para Goiás desde 

1758, mas é a partir de 1770 que o seu encaminhamento mais efetivo intentado. O Diretório diz, no 

artigo 54, que os vassalos empregados na extração de ouro e diamante não compreenderam que a 

civilidade dos índios era muito mais importante “pelas suas conseqüências, que todas as outras 

riquezas” (documentos manuscritos avulsos, AHEG). As conseqüências segundo Marcondes (2011) 

cria-se um espaço particular na capitania de Goiás que tratava-se da defesa do território com base na 

garantia de posse pelo povoamento, para isso a partir da segunda metade do século XVIII vão se 

criando novos princípios que orientaram a fundação dos aldeamentos, mas que em Goiás ganha 

feições particulares por alguns fenômenos ocorridos como a sublevação dos indígenas da Missão de 

São Francisco Xavier do Duro e a resistência da população ao aldeamento pacífico conduzindo a 

vários pedidos de guerra ofensiva. 

 Algumas correspondências demonstram que em Goiás nos governos que antecederam José de 

Almeida não há relação entre os preceitos que viriam a estar dispostos na lei do Diretório e o seu 

cumprimento na prática. Em 08 de março de 1752 o governador Conde dos Arcos, reporta a D. José, 
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rei de Portugal, que seguindo as instruções que lhes foram dadas estabeleceu os aldeamentos do Duro 

e Formiga no que foi atendido no tocante às despesas que com estes faria da real fazenda. Em resposta 

o Rei o pediu que observasse o regimento “para que não se faça hostilidade injusta aos Indios, e nem 

se permita o cativeiro, ensinando a civilização pelos meios da brandura e bom acolhimento” 

(AHU_ACL_CU_008, Cx. 2, D. 565). 

 Em uma carta de 28 de maio de 1753 novamente o Rei recomenda cuidado na conversão e 

redução dos indígenas. Mas são várias representações de moradores com pedidos de guerra ofensiva 

o que efetivamente se observa, embora mesmo antes do Diretório houvesse recomendações para a 

guerra defensiva apenas. Os governos entre o final de 1750 e 1770, em bandos e alvarás descumpriram 

a lei do Diretório quanto à guerra defensiva e organizaram várias bandeiras de guerra 

positiva/ofensiva.  

 Ao assumir a recém-criada capitania de Goiás, o governador D. Marcos de Noronha, o 

Conde dos Arcos, tentou cumprir as instruções reais de “praticar uma política de paz com os povos 

indígenas” (Apolinário, 2006:101). No entanto, não tardou deflagrar guerra ofensiva contra os 

indígenas. 

 Fundou a aldeia de Santana do Rio das Velhas para abrigar os Bororo de Antônio Pires do 

Campo, os quais considerava “índios mansos” para fazer guerra aos índios considerados hostis, 

alegando que os Bororo eram mais preparados para enfrentar outros grupos de índios posto que 

conheciam a natureza do cerrado.  

 Para o projeto colonizador os indígenas aliados eram tidos como “mansos”, 

“domesticados”. No entanto, Apolinário coloca que as alianças dos indígenas com os colonizadores 

consistiam, em sua maior parte, em estratégias que pudessem garantir maior poder de combate contra 

“grupos étnicos inimigos, na sua maioria pré-colonial” (p.101) e também como forma de ajuste que 

servisse de alternativa à guerra ou escravidão. 

 Quando assume a capitania de Goiás José de Almeida Vasconcelos em carta para o secretário 

de estado da marinha e ultramar Matinho de Melo e Castro apresenta as crescentes representações 

para guerra ofensiva e diz que as Instruções que foram dadas a ele em 1771 se limitam à guerra 

defensiva, mas que o seu antecessor João Manoel de Melo por carta régia de 27 de outubro de 1762 

reprimiu os índios e que este era argumento constante nas representações. Nas presentes 

circunstancias, (da instrução de 1771 que não pactua com a dita carta régia e com o bando que permitia 
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guerra ofensiva) pediu José de Almeida que o Secretário o informasse sobre as reais intenções da 

coroa para o que devia observar e alterar do bando. 

  José de Almeida Vasconcelos representa em cartas que escreve para o Secretário de Estado e 

Ultramar Martinho de Melo e Castro que os obstáculos à implementação das Instruções recebidas por 

ele em 1771 está na resistência da população a qual não acredita na redução pacífica de indígenas e 

no que ele chama de falta de pessoas qualificadas para a missão de civilizar os índios. Sobre o assunto 

declara: 

Os habitantes desta capitania tem experimentado tantos insultos do gentil, que se não 

capacitam de que seja proveitoso reduzilos julgando esta empresa por moralmente 

impossível: Tenho combatido seu então sistema, não querendo por respeito suspeitar os seus 

argumentos, mas sim envolve-los da sua ignorância, servindo-me dos sólidos fundamentos 

das minhas instruções, e das notícias que tenho adquirido pela historia da América 

Setentrional. Mas certo que a falta de principiar em as aparições do entendimento fazendo 

os homens contumazes nas suas preocupações. (AHU_ACL_CU_008, Cx. 3, D 1730) 

 

 

 O então governador cita que pelas instruções observa que em 1758 foi mandado criar um 

Regimento de Cavalaria Auxiliar que ordenava que nele fossem alistados alguns índios civilizados 

que por seu alistamento teriam em contrapartida a propriedade de cavalos, armas e uniformes por 

estarem num corpo regulado. Todavia, José de Almeida expõe que “Nestas circunstancias nem lá nem 

nunca houve um só em toda a capitania” (AHU_ACL_CU_008, Cx. 3, D 1730) esse regimento 

deveria ter sido organizado no governo de seu antecessor João Manoel de Melo, mas não se efetivou.  

 No período que antecede o governo de José de Almeida desde 1758 a Lei do Diretório dos 

Índios já valia para Goiás e se permitiam apenas a formação de bandeiras defensivas, mas nesse 

período há várias representações de moradores para se fazer guerra ofensiva aos indígenas o que 

contrariava a lei. 

 José de Almeida cita que no norte, nos julgados de Pilar, Traíras, São Félix e Natividade as 

representações se davam muito contra os Xavantes, já no sul da capitania as representações eram 

contra a “barbaridade e aleivosia do caiapó” (AHU_ACL_CU_008, Cx. 3, D 1730) e é nesse contexto 

que José de Almeida tem que observar as instruções em que a questão da povoação é de grande 

importância para a coroa “a principal riqueza” tão logo promova a conservação de suas conquistas, e 

isso se faria com os naturais da terra e que deveriam ser incorporados para tê-los como súditos e não 

como inimigos. Sobre a importância dessa empresa enfatiza o Contador Geral Luiz José de Brito em 

oficio dirigido a Martinho de Melo e Castro em 17 de Outubro de 1788 que: 



511 

 

 

   

Tem se visto até agora a impossibilidade que há de se povoar qualquer parte da América 

Portuguesa se não como os naturais da mesma América, e achando-se este vasto Sertão 

daquele continente coberto de índios; são estes os que deviam, e devem povoar os lugares, 

Vilas e Cidades, já formadas, e que de novo se puderem formar, animando-os, e instruindo-

os na cultura, e no Comercio, mas para que isto se consiga, é de toda a necessidade, que 

primeiro se trate da domesticação, e civilização dos mesmos índios sem as quais 

circunstancias nada se pode conseguir. E como esta empresa seja a da maior dificuldade, 

nela deve haver todo o esforço para se acertar no método de praticar com suavidade e pouca 

despesa da Fazenda Real. (AHU_ACL_CU_008, Cx. 37, D. 2291) 

 

 

Considerações finais 

 

 O episódio da sublevação dos Akroá e dos Xacriabá na Missão de são Francisco Xavier, de 

acordo com Apolinário (2006), marcou o fracasso do primeiro momento dos aldeamentos em Goiás. 

E acrescentamos a isso as incursões dos Kayapó no sul da capitania 

 José de Almeida chega a Goiás num contexto em que seu antecessor havia autorizado à 

população desde o bando de 1762 a fazer guerra ofensiva contra Akroá, Xacriabá, Xavante e Kayapó. 

Para por em prática a nova política da Coroa para os aldeamentos, José de Almeida precisava lidar 

no norte com xacriabá, akroá e xavante e no sul com os Kayapó, mas nos preceitos da Lei do Diretório. 

Em oficio de 20 de junho de 1774, José de Almeida pede ao Secretário de Estado da Marinha e 

Ultramar Martinho de Melo e Castro que lhe remeta o que deve observar e alterar do bando de 5 de 

outubro de 1762 publicado pelo seu antecessor com anuência da carta régia de 27 de outubro de 1761 

que autorizava a guerra ofensiva e que, segundo José de Almeida, constituía em decisão arbitrária de 

seu antecessor, já que aquele documento não condizia com as ditas instruções que demandavam 

somente a criação de bandeiras defensivas. No entanto, nesse mesmo oficio o governador dá conta de 

que se achavam consternados os moradores da capitania, pois eram muitos os insultos dos indígenas 

e por isso eram crescentes as representações dos moradores por guerras ofensivas, e que o governador 

tinha que dar-lhes socorro, contudo dentro das prerrogativas defensivas contidas nas instruções. 
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REPRESENTAÇÕES DA ÉPOCA DE AUGUSTO E SEU FUNERAL 

EM TÁCITO E SUTÔNIO (SÉCULO I a.C. ao SÉCULO II) 
 

Paulo Yoke Oliveira Arima345  
 

RESUMO: O trabalho pretende investigar os estudos funerários à época de Augusto, bem como o 

funeral do próprio Princeps à luz das pesquisas recentes. Sabe-se que após a morte de Augusto em 14 

d.C., o culto imperial se estabeleceu em Roma. A partir da concessão do título de Augustus a Otávio, 

o Princeps passa a pôde-se com as práticas religiosas, devotando-se a ele preces públicas e cerimônias. 

Portanto, após sua morte, Augusto foi oficialmente divinizado como se pôde observar desde o dia do 

seu funeral. Suetônio apresenta uma descrição dos rituais do funeral de Augusto que foram dirigidos 

por Tibério. Segundo o autor, durante a cerimônia foram proferidas duas orações fúnebres: “a 

primeira, pronunciada por Tibério diante do templo do divino Júlio, e a segunda diante de uma antiga 

rostra por Druso, filho de Tibério”.  No testamento foram designados como herdeiros do império: 

Tibério, Lívio, Druso, filho de Tibério e Germânico que receberiam o nome de Augusto (Suetonius. 

Divus Augusti I). Esse testamento foi escrito em três rolos de pergaminho e continham instruções 

para a celebração do funeral, além do pedido para que suas Res Gestae fossem publicadas em placas 

de bronze e colocadas em seu mausoléu.  

 

 O estudo dos ritos funerários do mundo romano antigo tem sido objeto de investigação por 

pesquisadores contemporâneos, acadêmicos das áreas de Arqueologia e História que colaboram para a 

preservação da memória e materialidade da Antiguidade. A pesquisa que desenvolvemos encontra-se 

em seu estágio inicial, nossa leitura conta com a obra indispensável de autores como, por exemplo, 

Alison Cooley (2010), José Rodrigues Remesal, Javier Arce, Maureen Carroll, Fanny Dolansky, Pedro 

Paulo Funari, Luciane Munhoz de Omena e Ana Tereza Marques Gonçalves. Revisitar o mundo romano 

através dos aspectos funerários, práticas de enterramento e celebrações da morte, nos permite observar 

a temporalidade do Império Romano e a ressignificação da memória de romanos que viveram entre as 

fronteiras do limes.  

 A historiadora inglesa Janet Huskinson (2011, p. 113) afirmou, em seu capítulo do livro 

Memória e Luto,346 que nos memoriais romanos, os mortos são lembrados como indivíduos e também 

como pessoas que exibiram qualidades sociais importantes em suas vidas. A morte em Roma não 

representava apenas o fim último da vida, mas a construção da memoria do falecido. Nesse sentido, 

                                                           
345 Orientador (a): Profa. Dra. Luciane Munhoz de Omena.  
346 O título original da obra é Memory and Mourning. Trata-se de uma coletânea de textos historiográficos que reúnem 

trabalhos de diversos pesquisadores dos estudos e práticas funerárias no mundo romano. O livro foi editado pelas autoras 

Valerie Hope e Janet Huskinson.  
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verifica-se que a memória é moldada e construída em resposta ao conhecimento existente de um 

indivíduo (SCULLARD, 1981, p. 218). Essa memória se expressa por meio de representações e 

dispositivos retóricos que materializam e reproduzem a vida do indivíduo morto: ritos, orações 

fúnebres, monumentos mortuários, lápides e a própria celebração do funeral como um instrumento 

de construção da identidade romana. Isso se explica porque o funeral em Roma está correlacionado 

ao processo de reintegração dos enlutados, ou seja, os ritos e toda a festividade fúnebre reuniam 

diferentes grupos da sociedade (Cf. OMENA; FUNARI, 2016, p. 14).  

 No que se refere às representações que envolvem a morte e a memória, concordamos com 

Christopher Johanson (2011, p. 409), segundo o qual, essas representações visuais retratam vistas 

gerais da cidade ou discursos textuais que se concentram em monumentos individuais. Uma vez 

desprovidos de contexto, deixam de transmitir o efeito de sínteses funerárias que teriam sido 

claramente visíveis (se não inteligíveis) para um pedestre em Roma. Para experimentar as imagens 

da cidade, deve-se realizar o impossível: atravessar os bairros, considerar os pontos turísticos e digerir 

a semiótica do espaço. 

 Roma conservou esse vasto monumento de imagens e representações da morte para perpetuar 

a própria vida dos romanos. Durante a celebração do funeral, os feitos do indivíduo eram recordados 

pelas orações fúnebres que, no caso de homens públicos, eram pronunciadas no rostrum do fórum 

para valorizar a importância política daqueles indivíduos. Os túmulos e lápides funerárias também 

continham imagens que representavam o curso da vida e, por isso, são ricas em informações 

(GARRAFFONI, 2016, p. 105). Entre os romanos, havia uma preocupação nítida com a memória e 

também com o temor de serem esquecidos, sob a forma de monumentos, textos e arquitetura composta 

ou erguida após o funeral. Esse tipo de cultura material fornece um grande corpus de dados para 

explorações das atividades de lembrança. Exames pós morte evidenciam como a memória era 

relevante para as preocupações sociais e status dos vivos (Cf. GRAHAM, 2011, p. 22). 

 É neste contexto das representações da morte, que a memória do funeral de Otávio Augusto 

se torna o objeto principal da nossa pesquisa. Segundo Suetônio, o Princeps Augusto deixou claro 

que após sua morte desejava ser lembrado como “o fundador do melhor governo”: “ut optimi status 

autor dicar et moriens ut feram mecum spem, mansura in vestigio suo fundamenta rei publica quae 

icero” – “que eu seja lembrado como o autor do melhor governo e leve comigo, ao morrer, a 

esperança de que os fundamentos da Res Publica lançados por mim restarão solidamente assentados” 

(SUETÔNIO, Diuus Augustus, XVIII). Otávio Augusto foi tradicionalmente reconhecido como o 
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fundador do Principado, após um longo período de conflitos internos, desde a morte de Júlio César, 

seu tio e antecessor, à consolidação de sua auctoritas em 27 a.C. As reformas de Augusto 

possibilitaram a estruturação de um novo governo centralizado nas decisões do Princeps. Depois dele, 

o Império Romano conheceu uma sucessão de imperadores que governaram até a segunda metade do 

século V d.C.  

 A época de Augusto (27 a.C. a 14 d.C.) e seus sucessores foi narrada por escritores antigos 

registrada em lápides e representada sob diferentes aspectos, literários e epigráficos. Remesal (In Omena, 

p. 26) indica a necessidade da observação minuciosa da literatura e arqueologia como fontes do período 

em questão (Isola Sacra – Cláudio); por isso, segundo Remesal, “a respeito do mundo funerário romano, 

é palpável a atomização da investigação, particularmente notável entre os estudos jurídicos e 

arqueológicos”. Em nota, Remesal comenta sobre autores contemporâneo (?) s que não consideram os 

estudos arqueológicos e outros que não mencionam os aspectos jurídicos, pois para o autor é fundamental 

a análise jurídica do levantamento de um túmulo ou mausoléu, haja vista que  

 

O mundo romano imperial englobou uma multidão de povos, em um diverso estado de 

evolução social e com crenças variadas. No entanto, o mundo romano imperial foi capaz 

de criar uma série de elementos de coesão social entre tantos povos distintos que, neste 

caso, cabe destacar a difusão de um direito privilegiado, o direito romano, e uma forma 

de aculturação religiosa, que permitiu difundir ideais do além-túmulo dos romanos, ou, 

pelo menos, as formas sociais de representar essas ideias do além-túmulo.347  

 

 O autor indica que o direito romano permitiu que as práticas de enterramento e as construções 

agregassem elementos culturais das diversas regiões do mundo romano. Esses aspectos, em conjunto, 

formam o que ele denomina de “além-túmulo”; ou seja, tudo que envolve não somente os edifícios 

funerários, mas também as representações sociais da religiosidade dos romanos, que reunia crenças 

variadas. Por isso, verifica-se diversos tipos de práticas de inumação, bem como diferentes estilos de 

edifícios funerários, não só em Roma e suas regiões circunvizinhas, mas em todo o império.  

 A presente pesquisa analisa os aspectos sociais do período de Augusto a partir das fontes que 

consideramos fundamentais para o avanço deste estudo, entre elas, as Res Gestae Divi Augusti ou Atos 

do Divino Augusto, cuja autoria foi atribuída ao próprio princeps Augusto que teria escrito os seus trinta 

                                                           
347 RODRÍGUES, José Remeseal. Aspectos legales del mundo funerário romano. In VAQUERIZO, D. Espacios y usos 

funerários em el Occidente Romano. Córdoba, pp. 369-378. 
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e cinco parágrafos em 14, ano de sua morte. As obras de Tácito e Suetônio também são fontes 

significativas para o estudo do período augustano, visto que ambos os autores escreveram sobre Augusto 

em uma época em que a memória do fundador do Principado foi reconstituída.  

 Partimos do conceito de representação do passado para analisarmos o período de Augusto, pois 

entendemos que essa mesma representação produz a memória coletiva que exerce uma função 

fundamental na construção de monumentos, imagens e discursos verbais como a uitta que, neste caso, 

exerce um papel fundamental para a construção da memória de um personagem específico. A memória, 

neste caso, exerce um papel elementar como representação de um personagem ou do passado que o 

envolve. Torna-se um elemento de comunicação social e, portanto, não identifica somente um 

personagem, mas a sociedade em que este se insere. A memória, neste caso, atua como a figuração de 

um povo através de um determinado personagem histórico, pois como lembra Farrell348 (1997):  

 

a memória, aqui, será observada com processo através do qual artefatos, 

representando o passado, são constantemente consumidos e reproduzidos quer por 

um sujeito, quer por grupos sociais; quer por atos particulares de reminiscência e 

comemoração, quer na prática ritual; quer na forma não convencional individual, 

quer no procedimento repetitivo estabelecido em instituições coletivas. A memória, 

portanto, tida não como objeto, mas como fenômeno, processo no qual um ato 

individual, de quem reconstitui fisicamente num objeto, representando o passado, 

corporifica uma nova forma para o presente e produz memórias destinadas a servir 

o futuro. 

 

 Com relação ao período augustano, analisa-se as representações de Otávio Augusto, enquanto 

Princeps Senatus, Pater Patriae, Pontifex Maximus e cônsul por onze vezes anuais entre os anos de 43 

a.C. a 23 a.C. e também durante os anos 5 a.C. e 2 a.C. Mencionamos aqui, cronologicamente os anos 

consulares, pois observa-se pela documentação que esses anos marcavam a data dos eventos políticos e 

religiosos, bem como as práticas funerárias e a construção da memória de um romano. Javier Arce (1990, 

p. 61) nos traz a problemática do enterro de Augusto em seu Mausoleo: o autor menciona Suetônio, que 

esclarece aos olhos da nossa pesquisa, a possível data de construção do edifício funerário da família 

imperial: Mausoleo, inter Flaminiam viam ripamque Tiberis sexto suo consulatu extruxerat.349 Segundo 

                                                           
348 J. Farrel, “The Phenomenology of Memory in Roman Culture”, CJ, 92, 4, 1997, pp. 373-783. 
349 Suetonius. Div. Aug. 100. 4.  
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Arce (1990, p. 61) Augusto ordenou a construção do Mausoléu em 28 a.C. quando Tibério exercia seu 

sexto consulado.  

 A literatura do primeiro século a.C. menciona escritores da época augustana: Virgílio, Ovídio e 

Horário, que são apresentados entre os ilustres escritores da época, apadrinhados pelo princeps e que, de 

uma certa forma, foram convidados a participar da Domus augusta, cercada por políticos e membros da 

sociedade entre os quais: cônsules, escravos e libertos e membros das gentes Iulia e Claudia. O 

relacionamento entre essas gentes e outros membros da Domus augusta pode ser visto como um aspecto 

cultural da sociedade romana (SALLER 1997, p. 71), o monte Palatino local da residência de Augusto 

e que segundo Omena (2016, p. 70) foi  

 

o local onde se situava não somente a domus do Princeps, mas igualmente a aula 

imperial, que, podemos dizer, reunia os diferentes grupos sociais, como escravos e 

libertos imperiais, Consilium Principis, senadores, equestres, mulheres da aristocracia 

e as famosas esposas, mães e filhas de imperadores, como, por exemplo, Lívia, Júlia, 

Messalina, Agripina Maior e Menor, Otávia, entre outras.  

 

 A domus foi o palco da pax augusta e dos trâmites que envolveram a morte e a sucessão de 

Augusto. Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, principis que comumente são reconhecidos como os 

imperadores do primeiro século e membros da “dinastia Júlio-Claudiana”. A memória dos primeiros 

“césares” se propagou ao longo do primeiro século, chegando a Suetônio, no segundo século, por meio 

de referências consideráveis350. Público Cornélio Tácito, historiador romano do final do primeiro século, 

escreveu sobre as relações entre Augusto e a Domus Augusta. Essa Domus agregava os políticos, libertos 

e parentes do princeps. No livro III e IV dos Anais, Tácito enumera os membros das gentes, que 

constituíam a Domus augusta: Cláudio Marcelo, filho da irmã de Otávia, a irmã de Augusto; Marco 

Agripa, a quem atribuiu-se o sucesso da vitória do Ácio (31 a.C.) e a quem o próprio Augusto confiara 

em casamento, primeiro sua irmã Otávia e, após a morte desta, sua filha Júlia351. O autor escreveu sobre 

os filhos de Lívia e Cláudio Nero: Tibério Cláudio Nero e Druso. Sabe-se pela documentação e registros 

arqueológicos que Augusto casara-se com Lívia, proeminente figura da gens claudia e sob a qual 

analisamos a adoção de seu filho Tibério como princeps e sucessor de Augusto.  

                                                           
350 Desconhecemos as fontes literárias da época de Augusto que motivaram a escrita da obra de Suetônio. Contudo, 

reforçamos a necessidade de considerarmos a arqueologia como fonte material sob a qual se debruçam pesquisadores 

contemporâneos e certamente àqueles da época posterior à Augusto.  
351 TACITUS, Annales I, 3.  
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 Tácito (Ann. I, 4) descreveu a natureza enérgica e militar da personalidade de Tibério: “Tibério 

Nero estava maduro em anos e tentativas de guerras, mas tinha envelhecido, inebriado de arrogância 

da família Cláudia, e indícios de crueldade da mesma, se esforçava para reprimi-la, mas mantinha-a 

através de saídas”. Interessa-nos uma análise que o autor em trechos anteriores do parágrafo 

supracitado, indica que as mortes entre os parentes diretos de Augusto, ou seja, os membros da Gens 

Iulia, morreram sob eventualidades naturais ou a intervenção de Lívia que, como esposa de Augusto, 

mobilizou a adoção de seu filho primogênito como sucessor da Res Publicae. Após a morte de Augusto 

na região de Nola em agosto do ano 14, seu corpo fora trasladado para Roma (ARCE, 1990, p. 60). 

Segundo Tácito (Ann. I, 8),  

 

“no dia da cerimônia, as tropas se posicionaram para defesa, lembrou-se com zombaria 

aqueles que viram, ou que os pais haviam declarado, do termo de uma escravidão 

recente ainda e do alvorecer de uma liberdade em vão recuperada, quando a morte do 

ditador César foi considerada por uns como crime e por outros como uma ação merecida. 

‘Agora, diziam, era um velho príncipe, que, após tantos anos de domínio, tendo com 

todos os recursos aparelhado seus herdeiros contra a república, precisava de todo o apoio 

militar para ser levado em paz ao enterro’” 

 

 O trecho supracitado descreve o funeral como um cortejo militar, pois o corpo de Augusto não 

fora somente carregado por guardas pretorianos, ou políticos de sua Domus, mas guardado por tropas 

que assistiram as cerimônias posicionadas em defesa. As interpretações de Tácito asseguram a posição 

que este defende, acreditando que Augusto modificou o sistema republicano tradicional e instaurou um 

regime “semelhante à monarquia”, fundada sob bases militares (WALLACE-HADRILL, 1997, p. 4). 

Entretanto, Tácito reconhece a paz que o governo de Augusto garantiu, bem como suas reformas que 

possibilitaram a prosperidade de Roma por mais de quarenta anos. Sua apreciação, sua apreciação pela 

res publicae o faz ressaltar os murmúrios de alguns cidadãos, certamente contrários ao principado, que 

lembravam dos tempos de César e da consolidação da auctoritas augustana. 

  No livro primeiro, Tácito (Ann. I, 4-5; 8) identificamos os murmúrios constantes, sobre a morte 

e o “desaparecimento de Augusto”, ainda em vida a documentação afirma que o imperador residia em 

Nola, mas Tibério já se valia de sua auctoritas militar. Parafraseando ainda, a obra de Tácito, observamos 

que Tibério “mal chegara da Ilíria quando recebeu cartas de sua mãe que o chamava. Não ficou bem 

sabido se, ao chegar a Nola, encontrou Augusto ainda vivo ou se já morto.” O autor ressalta um trecho 

que descreve o dia do funeral: (Ann. I, 8): 



519 

 

 

   

“No dia da cerimônia os soldados se posicionaram como para defesa, lembrando-se com 

zombaria aqueles que foram testemunhas ou que de seus pais ouviram sobre uma 

escravidão ainda recente e uma liberdade em vão recuperada (...) Agora, diziam, era um 

velho príncipe, que após tantos anos de domínio, tendo como todos os recursos, 

organizado sua autoridade,  colocava agora seus herdeiros contra a república”352 – 

“provisis etiam heredum in rem publicam opibus”353.  

 

 Em Suetônio (Divus Augustus. II, v.1), os rituais do funeral de Augusto são observados, pela 

nossa pesquisa, sob outra ótica. O contexto do segundo século nos parece exigir uma glorificação de 

imperadores e o lugar de fala de Suetônio, a Domus Antonina, sob o principado de Adriano evoca o 

“século de Augusto” ou saeculum aureum354. Os funerais, segundo a descrição do autor, foram dirigidos 

por Tibério, este já governava o império, pois o testamento de Augusto fora lido no Senado entre os dias 

que se seguiram à morte do princeps. Segundo Suetônio (Divus Augustus I), durante a cerimônia foram 

proferidas duas orações fúnebres: 

 

“a primeira, pronunciada por Tibério diante do templo do divino Júlio, e a segunda em 

diante de uma antiga rostra por Druso, filho de Tibério”.  No testamento, foram 

designados como herdeiros do império: Tibério, Lívio, Druso, filho de Tibério e 

Germânico que receberiam o nome de Augusto. Esse testamento foi escrito em três rolos 

de pergaminho e continham instruções para a celebração do funeral, além do pedido 

para que suas ‘res gestae’ fossem publicadas em placas de bronze e colocadas em seu 

mausoléu”.  

 

 Nesse trecho da obra Diuus Augustus observamos que o ordenamento dos ritos fúnebres foram 

encomendados pelos mandata funere do próprio Augusto, pouco sabemos sobre esse tipo de 

documentação e o que motivaram Suetônio a escrever sobre os fatos da vitta de Augusto. As fontes 

literárias e epigráficas355 preenchem a memória que conserva a mesma vitta de Augusto, por isso o autor 

em questão enumera fatos importantes da carreira política e descendência de Augusto, tais como: a 

paternidade, descendência da mãe, e fatos da vida pública. O pai de Otaviano, Caio Otávio, exerceu o 

poder proconsular na Macedônia (escrever sobre o pai de Augusto e a linhagem até Júlio César), mas 

                                                           
352 Tradução por Paulo Yoke Oliveira Arima.  
353 TACITUS. Annals (Books 1-3), Loeb Classical Library, 1931. P. 258. 

354 GUVEN, Suna. In Journal of the Society of Architectural Historians. Vol. 57. 1998, p. 30-45. 
355 O autor (a) do texto Epigraphic culture in Roman World enumera os tipos de inscrições epigráficas presentes no mundo 

romano: 1 – textos escritos em placas de metal; textos reproduzidos em múltiplas cópias de estampa; textos incluindo 

registros em vidro ou mosaicos e pinturas.  
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descendia de uma linhagem simples. Suetônio apresenta a figura de Marco Antônio que questionava 

sarcastivamente a paternidade de Otaviano. Quanto à mãe de Otaviano, era sobrinha de Caio Júlio César, 

procônsul da Gália (ano 60 – primeiro triunvirato), portanto, Otávio era membro da Gens Iulia. Após a 

morte de César em 44 a.C., Otaviano fora nomeado herdeiro do Dictator Perpetuos356 com a idade de 

dezenove anos, conforme suas Res Gestae.  

I - Aos dezenove anos, por minha própria iniciativa e à minha própria custa, reuni um 

exército, com o qual afastai da Res Publica uma facção que o oprimia. 

II - Desterrei os que mataram meu pai357, punindo o seu crime com processo legal; 

depois, tendo eles movido guerra à república duas vezes os derrotei em batalha.  

 

 Após a morte de Augusto em 14 d.C. o culto imperial foi estabelecido em Roma, e o princeps foi 

associado aos cultos civis. Desde a concessão do título de Augustus a Otaviano, em 27 a.C, o Princeps 

Senatus passa a relacionar-se com as práticas religiosas como um intermediário entre a terra e os deuses. 

Por isso após sua morte, as preces em sua memória se tornam constantes. Sobre as preces públicas, 

entretanto, Naiden (2006, p.7) aponta: 

 

quando comparada ao ritual que lhe é mais semelhante, a prece, a suplicação difere 

no que tange ao papel dos deuses. Na prece, os deuses são os destinatários. Na 

suplicação, um ser humano é o destinatário, ou, se o suplicante estiver diante de um 

altar, e os oficiantes do rito lhe respondem em nome de um deus, os oficiantes e o 

deus são, ambos, os destinatários. Mesmo nesta situação, na qual um deus é o 

destinatário, os deuses são figuras secundárias. Eles podem ser invocados num 

terceiro momento, quando um suplicante faz seu pedido e apresenta seus 

argumentos, e servem como garantias de qualquer oferta ou auxílio (...). Outra 

característica também distingue a suplicação da prece. O endereçado, na prece, está 

ausente. Na suplicação, o endereçado está presente. Por esta razão, a suplicação de 

um deus só é possível se o deus responde por uma epifania.  

 

 A trasladação do corpo de Augusto ao edifício funerário do Campo de Marte, e as representações 

literárias, imagéticas do personagem público, tais como efígies imperiais, bustos, inscrições, e a 

aparência física do edifício, da família imperial em concordância com Carroll (2011, p. 65) representam 

                                                           
356 Ditador vitalício.  
357 Otaviano se refere ao tio-avô, Caio Júlio César, que o adotara como filho em testamento.  
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“uma extensão da arquitetura pública e privada dentro da cidade. Em um sentido importante, a 

diversidade presente na vida social da comunidade viva, refletiu nos cemitérios cheios ao longo de 

décadas e séculos monumentos de várias formas e tamanhos que comemoram as gerações dos mortos. 

Essa correlação entre as práticas de enterramento e a vida social da Roma antiga se verifica nas festas e 

práticas da religiosidade romana, tema sob o qual nos debruçamos a investigar em pesquisas posteriores.   
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A INTERFERÊNCIA NORTE-AMERICANA NA IMPRENSA 

GOIANA: UM ESTUDO DE CASO 
 

 

Pedro Henrique Rodrigues Magri 358 
 

RESUMO: O presente trabalho pretende construir novos argumentos que reforçam as teses 

amplamente difundas por Renè Dreifuss e Carlos Fico sobre a fundamental participação norte-

americana, na preparação do cenário político brasileiro nos anos que antecederam o golpe militar de 

1964. Para tal tarefa, pretendemos analisar reportagens e colunas presentes nos veículos de 

comunicação impressa goianos: Revista da Arquidiocese, jornal Brasil Central e jornal Folha de 

Goyaz, mostrando através de um estudo de caso, como a imprensa goiana, por meio do IBAD, apoiou 

diversos candidatos aos principais cargos do poder legislativo a nível federal com intuito de ampliar 

a base de oposição ao governo de João Goulart no congresso nacional durante as eleições de 1962, 

garantindo, desta forma, a manutenção dos interesses norte americanos no país. 

Palavras-chave: IBAD; Eleições de 1962; Imprensa Goiana; Interesses norte-americanos. 

 

INTRODUÇÃO 

No início dos anos 60, no contexto da Guerra Fria, em decorrência da crise política externa 

vivida com Cuba, os governos Dwight Eisenhower (1953-1961) e John Kennedy (1961-1963), 

adotaram uma política externa mais intervencionista com relação aos demais países da América 

Latina. O advento do alinhamento oficial de Cuba ao socialismo em 1961, fizeram com que os Estados 

Unidos passassem a investir pesado na criação de instituições e em programas de combate ao 

comunismo na América Latina. Programas como a Aliança para o Progresso, criada em 1961 no 

governo Kennedy e instituições como a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID), são exemplos dos inúmeros esforços norte-americanos para tentar 

salvaguardar sua tutela sobre áreas de influência tão estimadas. (FICO, 2008) 

No Brasil, país visto pelos Estados Unidos como peça fundamental para a engrenagem que 

faria funcionar, de forma permanente, o sistema capitalista na América do Sul, a atuação norte-

americana se deu de maneira mais efetiva a partir da década de 1960, estando representada por uma 

instituição específica: o Instituto Brasileiro de Ação Democrática-IBAD (DREYFUSS, 1981). 

                                                           
358 Discente do Programa de Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PPHIS - Bolsista 
FAPEG. Orientador Profª. Drª. Thaís Alves Marinho. 
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Funcionando como uma espécie de órgão mediador de finanças, segundo Dutra (1963) 359, uma das 

responsabilidades do IBAD era o repasse de verba advindo do governo dos Estados Unidos e do 

empresariado norte-americano e brasileiro aos veículos de informação para a criação de propagandas 

de caráter anticomunista que seriam amplamente difundidas nos principais veículos de imprensa 

brasileiros. 

O início dos anos sessenta do século XX não se mostrava nada favorável à política de expansão 

e manutenção da área de influência capitalista na América Latina. O Brasil, durante esse período, 

emplacou dois governos que não inspiravam confiança alguma para que os Estados Unidos 

mantivessem a esperança quanto à erradicação definitiva da ameaça comunista no continente. Jânio 

Quadros (1961) e João Goulart (1961-1964), adeptos da doutrina da “autodeterminação dos povos” 

360, promoveram uma ruptura paradigmática em relação à postura na política internacional do país. 

Ao pregar a livre e irrestrita liberdade comercial e diplomática, tanto em relação aos Estados Unidos 

quanto aos países do bloco soviético, tal postura brasileira, aliada ao período mais delicado da Guerra 

Fria, onde um confronto nuclear de alcance global entre as duas superpotências estava prestes a 

eclodir, fizeram com que o governo norte-americano tomasse atitudes radicais em relação ao Brasil. 

(FICO, 2008)  

Neste contexto, entre 1961 e 1964, foram criadas no Brasil uma série de programas e 

instituições que atuavam com a intensão de manter o governo brasileiro alinhado aos Estados Unidos 

e afastado dos laços de parceria política e econômica com a União Soviética. Dentre estes, um se 

destaca de maneira mais evidente: o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) 361. 

Atuando em conjunto com o IBAD, existiam, também, outros grupos: a ADP (Aliança 

Democrática Parlamentar)362, ADEP (Ação Democrática Popular)363 e ALEF (Aliança Eleitoral 

                                                           
359 Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o IBAD em 1963. 
360 O princípio da autodeterminação dos povos foi definido na Carta das Nações Unidas em 1945, após o término da II 

Guerra Mundial. Com o intuito de estabelecer uma relação amistosa entre os países e selar a paz mundial, a 

autodeterminação garante aos povos de qualquer nação o direito de escolher seu próprio destino político e econômico, 

sem interferências externas.  
361Fundado em 1959 pelo empresário brasileiro Ivan Hasslocher o IBAD surgiu como forma de reação ao contexto em 

que se firmava no Brasil uma política econômica nacionalista mais autônoma. Financiado por empresas brasileiras e 

multinacionais, e a partir de 1961 pelo governo norte-americano, o IBAD, sob a justificativa de combater o comunismo, 

passou a interferir diretamente na política interna do país para garantir os interesses de seus financiadores. (DUTRA, 

1963). 
362 Composto, em sua grande maioria, por parlamentares da UDN e do PSD, partidos de oposição ao governo João Goulart, 

a Ação Democrática Parlamentar (ADP) reunia 155 integrantes no Congresso nacional. Suas ações visavam barrar as 

reformas do governo João Goulart, tida como comunistas, buscar o alinhamento do Brasil com o Bloco Ocidental liderado 

pelos Estados Unidos e defender, de maneira veemente, a entrada de capitais estrangeiros na economia brasileira. 

(CPDOC) 
363 A Ação Democrática Popular (ADEP) foi criada especificamente para atuar durante o processo eleitoral de 1962. A 

ação canalizava os recursos financeiros advindo de empresas multinacionais, sobretudo norte-americanas, para promover 
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Católica)364. Segundo Dreifuss (1981), o IBAD estabeleceu uma grande rede de manipulação 

midiática que visava promover políticos que viessem a controlar o cenário político brasileiro, 

impedindo que parlamentares partidários da teoria da autodeterminação dos povos constituíssem 

maioria no congresso nacional. Portanto, para o cumprimento de tal objetivo, as eleições de 1962365 

foram tratadas de forma prioritária pelo IBAD, uma vez que sua eventual vitória na mesma poderia 

representar uma mudança radical na estrutura administrativa do país. 

Diante deste cenário exposto, o presente trabalho tem como objetivo analisar, através de um 

estudo de caso, a presença do IBAD e seus associados no estado de Goiás, identificando os veículos 

de comunicação que estiveram ao lado do instituto durante as eleições. A escolha do estado se dá em 

decorrência da posição importante que Goiás vinha assumindo no cenário político brasileiro na 

década de 60. Em virtude do aumento demográfico, fruto do avanço econômico vivenciado pelo 

estado nas décadas anteriores, Goiás assumia a condição de estado emergente no Brasil, contando 

com o total de 13 representantes do estado na câmara dos deputados do congresso nacional366. Logo, 

a atuação do IBAD durante as eleições de 1962 levava em conta a considerável representatividade 

política que Goiás possuía no Congresso, importante para os planos ibadianos de obtenção da maioria 

dos parlamentares a fim de barrar as reformas de estatização propostas por João Goulart. 

 

O Esquema do IBAD 

 Segundo informações dadas pelos compositores desta CPI, o ex-deputado federal e vice-

governador da Guanabara, Eloy Dutra, os deputados Ulysses Guimarães (presidente da CPI) e Pedro 

Aleixo (relator), o esquema de corrupção do IBAD, que foi responsável pela movimentação de mais 

                                                           
candidatos que iriam ampliar a bancada de oposição à Jango no Congresso Nacional. A ADEP fora criada por sugestão 

de Ivan Hasslocher, o empresário responsável, também, pela fundação e administração do IBAD. Segundo Lincoln 

Gordon, ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil entre o período de 1961-1966, a ADEP movimentou cerca de 5 

milhões de dólares, apenas para financiar a campanha de seus candidatos. 
364 A Aliança Eleitoral Pela Família (AEPF) foi uma associação civil de vinculação religiosa atuante em pelo menos seis 

estados brasileiros. Agindo com o intuito de orientar e formar a consciência do eleitorado católico sobre os pontos 

fundamentais da doutrina e estrutura familiar social cristã, a ALEF estabelecia uma espécie de pacto eleitoral entre os 

seus filiados (eleitores), os partidos e os candidatos. Ou seja, sua função consistia em orientar o eleitorado católico a 

escolher os candidatos por ela indicado, rechaçando, desta forma, aqueles candidatos considerados de inclinação 

comunista. Muitos dos candidatos apoiados pela AEPF eram, também, financiados pela ADEP, o que sugere uma parceria 

estabelecida entre Igreja Católica e o complexo IBAD/ADEP. 
365 Em 1962 ocorreram eleições para os cargos de governador em apenas 11 estados brasileiros. Os demais estados 

(Alagoas, Goiás, Guanabara, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa 

Catarina), só elegeriam seus governadores em 1965. Para senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, 

as eleições ocorreram em todos os estados da união. 
366 Informações obtidas a partir dos dados estatísticos das eleições federais de 1962 fornecidos pelo portal da Câmara 
dos Deputados. 
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de 5 bilhões de cruzeiros (DUTRA, 1963, p. 17) se dava da seguinte forma: o IBAD arrecadava os 

fundos necessários para a campanha através de doações feitas por empresários norte-americanos e 

brasileiros. Os investimentos vinham de diversas empresas multinacionais como: “Texaco, Pfizer, 

Ciba, Schering, Bayer, Belgo-Mineira, AEG, Herm, Stoltz, Coty e da mineradora Hanna Mining” 

(MOREL, 1965, p. 14). Além de uma quantia significativa que era enviada pelo próprio governo dos 

Estados Unidos. Quantias que só cresciam a medida que as eleições de 1962 se aproximavam. O 

montante do dinheiro não era depositado diretamente na conta do IBAD. Os depósitos eram feitos, 

primeiro, nas contas Incrementadoras de Vendas Promotion, empresa publicitária de Ivan 

Hasslocher, abertas no Royal Bank of Canadá, Bank of Boston e The National City Bank New York. 

Após finalizar esse processo, o dinheiro era enviado ao IBAD, que ficaria responsável por fazer o 

repasse da verba para o a ADP e ADEP, por exemplo. Os depósitos eram feitos sempre com quebras 

de 30, 40 ou 50 centavos, o que comprova a origem externa do dinheiro. “Trata-se de uma conversão 

cambial de moeda estrangeira, em depósitos sempre feitos em agências de bancos de outros países, 

que funcionam no Brasil”. (DUTRA, 1963, p.53). 

Para a escolha desses candidatos, não eram levadas em consideração suas respectivas filiações 

partidárias, mas sim a orientação político-ideológica de cada um deles. Para se filiarem ao IBAD, 

eram priorizados os que já possuíam aspirações anticomunistas e os que não tinham qualquer restrição 

à aplicação de capital estrangeiro ou à presença de empresas multinacionais no Brasil. 

Todos esses esforços do IBAD e da ADEP para organizarem essa bancada de oposição ao 

governo, segundo consta no depoimento de Carlos Carroli, depoente na CPI do IBAD, possuíam um 

objetivo muito claro: “A tomada do poder em curto prazo. Em escala crescente, apresenta um 

planejamento inicial de eleger uma poderosa bancada na Câmara dos Deputados, que de acordo com 

o Ato Adicional n°4, controla realmente a direção do país” (GORDON, 1977) 367. Contudo, para 

garantir o sucesso do objetivo de restringiria o poder político de Goulart, reduzindo seus número de 

aliados no congresso, era imprescindível que a maioria dos candidatos financiados pelo IBAD 

vencesse as eleições de 1962. Sendo assim, o caminho estaria livre para que os interesses norte-

americanos no Brasil fossem resguardados. 

Em Goiás, a atuação do IBAD seguiu um esquema de corrupção de manipulação política e 

midiática padronizada, incidente em todo o território nacional. O complexo de Hasslocher financiava 

a campanha de vários candidatos de renome no estado através do pagamento ilícito de propina a 

                                                           
367 Entrevista concedida a Roberto Garcia da Revista veja em: 17 de março de 1977. 
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diversos veículos de comunicação, inclusive os de origem católica (Jornal Brasil Central, Revista da 

Arquidiocese e Radio Difusora de Goiânia). Assim como ocorreu no jornal A Noite, constantemente 

citado durante o andamento da CPI do IBAD, os jornais goianos acusados de receber propina 

aceitaram convocar seus respectivos leitores a escolherem os candidatos indicados pelo complexo 

nos meses próximo às eleições de 1962, fato que comprovaremos adiante através as analise dos 

periódicos citados. (MAGRI, 2017). 

 

O papel da Igreja em conjunto com o IBAD em Goiás  

O combate ao comunismo em Goiás não se deu apenas pelos setores político e empresarial do 

estado, a Igreja católica teve fundamental contribuição nesse processo, sobretudo por meio da forte 

influência de Dom Fernando Gomes dos Santos, uma das figuras mais comprometidas com o sucesso 

do projeto. Arcebispo da arquidiocese de Goiânia, D. Fernando se encarregara de colocar em prática 

os preceitos definidos na primeira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano (CELAM), 

ocorrida em 1955, onde se definiram os verdadeiros inimigos do catolicismo no mundo: “comunismo, 

maçonaria, protestantismo e espiritismo” (BORGES, 2011, p.17). 

Durante o período em que esteve à frente da Arquidiocese (1957-1985), D. Fernando viu na 

imprensa um poderoso instrumento que poderia ser utilizado a seu favor. Dando os incentivos 

necessários para a criação e reativação de vários veículos de comunicação responsáveis pela difusão 

do pensamento cristão emanado pela Igreja, D. Fernando deu à Revista da Arquidiocese, a Rádio 

Difusora e o jornal Brasil Central um intenso engajamento político no combate ao comunismo em 

Goiás (BORGES, 2011). 

De forma geral, a Revista da Arquidiocese era uma revista essencialmente voltada para o 

público católico. De circulação mensal, grande parte de seu conteúdo continha basicamente: orações, 

preses, pronunciamento do clero em relação ao Concílio Vaticano II, reafirmação dos valores cristãos 

e informes de eventos organizados pela Igreja referentes ao mês de cada edição. Não possuindo, 

portanto, objetivo declaradamente político. No entanto, com o agravamento das tensões referentes à 

Guerra Fria, sobretudo a partir de 1961, em decorrência do alinhamento oficial de Cuba ao socialismo, 

a Revista da Arquidiocese deixa transparecer com maior frequência sua opinião sobre assuntos dessa 

alçada. Embora o conteúdo da revista não deixasse de atender a sua função inicial (isso vale também 

em relação a sua postura de repúdio ao comunismo), após 1961 a revista intensifica a publicação de 
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matérias de opinião a respeito de temas relacionados à política interna do governo brasileiro, eleições 

nacionais, ditadura soviética e política externa norte-americana. 

A oposição explícita presente nos artigos em relação ao comunismo não era uma novidade da 

Revista da Arquidiocese e do Jornal Brasil Central. Seus posicionamentos políticos seguiam, a risca, 

as recomendações da Igreja firmadas pelo Divini Redemptoris. No entanto, o que de fato se mostra 

inovador e ao mesmo tempo incomum, era a interferência política exercida durante o ano eleitoral de 

1962. 

Para exercício de tal interferência, a Igreja Católica em Goiás fundou a ALEF (Aliança Eleitoral 

Pela Família) em substituição à Liga Eleitoral Católica. Com representatividade em diversos estados 

brasileiros, a ALEF em Goiás seguia a mesma filosofia de atuação das demais, agindo com o intuito 

de orientar e formar a consciência do eleitorado católico sobre os pontos fundamentais da doutrina e 

estrutura familiar social cristã. Desta forma, a ALEF estabelecia uma espécie de pacto eleitoral entre 

os seus filiados (eleitores), os partidos e os candidatos. Ou seja, sua função consistia em orientar o 

eleitorado católico a escolher os candidatos designados pela Igreja, rechaçando, desta forma, aqueles 

candidatos que esta considerava ter inclinação comunista. Em Goiás, a Revista da Arquidiocese e o 

jornal Brasil Central, ambos pertencentes à Arquidiocese de Goiânia, se tornariam grandes porta-

vozes da ALEF. 

Em 1962, Goiás já contava com duas fortes instituições trabalhando com o mesmo intuito no 

estado. Tanto a Igreja Católica como A ADEP, agiam em vinculação com o IBAD em prol da eleição 

de candidatos de oposição ao presidente João Goulart.  

Além da Revista da Arquidiocese e da Rádio Difusora, a Arquidiocese de Goiânia reativou, a 

pedido do próprio D. Fernando, um antigo e importante jornal católico no estado: o jornal Brasil 

Central. Com grande circulação na capital e, principalmente, no interior de Goiás, onde força se dava 

de maneira mais efetiva, durante sua segunda fase, o jornal circulou de 1957 a 1964 marcando um 

intenso engajamento político em todas as suas edições. 

Nesta nova fase, o jornal passa a circular diariamente, seguindo o mesmo padrão dos demais 

periódicos do período (BORGES, 2011). Tanto D. Fernando como seu editor chefe, afirmavam que 

o Brasil Central se destacava dos demais jornais por carregar consigo, além das concepções católicas, 

um compromisso jornalístico autêntico. Deste modo, não se veiculavam no periódico apenas notícias 
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a respeito da Arquidiocese ou das demais instituições católicas, mas matérias esportivas, notícias da 

política nacional e internacional, economia, mercado e trabalho tinham espaço de destaque.  

Por mais que o modelo de jornalismo político caracterizasse a estrutura textual do jornal, este 

não abandonara suas origens. A própria Arquidiocese, sob a voz de D. Fernando, afirmou que a 

reativação do jornal Brasil Central se dera com o intuito de veicular “uma categoria de notícias e uma 

visão de mundo voltada para a doutrina católica, respeitando sua linha rígida e segura.” (BORGES, 

2011, p.27). Neste sentido, a proposta do periódico era trazer ao público leitor a opinião da igreja 

acerca dos acontecimentos políticos de âmbito nacional e internacional que estivessem relacionadas 

ao contexto da Guerra Fria. Nas edições da década de sessenta, é evidente um forte teor de propaganda 

anticomunista vinculado ao periódico, claramente expressando a postura católica frente ao tema. 

Notícias que mostravam o fracasso financeiro e social gerado pelo sistema comunista, a autoridade e 

insensatez do regime soviético, bem como suas campanhas expansionistas, estiveram presentes em 

quase todas as edições ao longo desta década. 

Todos os veículos de imprensa católica em Goiás, sobretudo a Revista da Arquidiocese e o 

jornal Brasil Central, funcionavam como os principais porta-vozes da ALEF. A proximidade com as 

eleições de 1962 trouxeram ao periódico uma enxurrada de comunicados da Aliança Eleitoral Pela 

Família orientando os fiéis sobre a melhor forma de se votar, justificando a imensa importância que 

o clérigo católico atribuía ao pleito. A presença comunista no Brasil para os católicos era real, seu 

estabelecimento no país através da implantação de uma ditadura sob o formato ateísta era um dado 

reforçado constantemente pela Igreja. A associação dos comunistas com o governo brasileiro, bem 

como sua tentativa de um golpe de esquerda, era abordado de forma tão excessiva pelo jornal que a 

pressão para que os fiéis escolhessem os candidatos indicados pela ALEF constituía uma espécie de 

dever moral inerente à condição de cristão. É curioso notar que os candidatos vinculados à ALEF, em 

sua maioria, representavam, também, vinculação ao IBAD. 

O perfil dos candidatos apoiados pelo jornal Brasil Central seguia as diretrizes do IBAD em 

todo o Brasil: majoritariamente filiados a UDN e PSD, opositores do governo Jango e anticomunistas 

convictos (DUTRA, 1963). Assim como o vespertino carioca A Noite, apontado pela CPI do IBAD 

como receptor de dinheiro de origem ilícita para propagandear a campanha eleitoral de diversos 

candidatos à Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa e ao Congresso Nacional, o Jornal 

Brasil Central seguiu exatamente a mesma estrutura, divulgando de maneira totalmente parcial a 

rotina que envolvia a campanha de políticos de nome reconhecido no cenário goiano. Dentre eles se 
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destacavam: José Peixoto da Silveira (PSD), Anísio Teixeira (PSD), José Ludovico de Almeida 

(coligação PSP, UDN e PDC), José Luiz Bittencourt, José Fleury (UDN), Wagner Campos (PDC), 

José Feliciano (senado) 368. 

Indicados pelo IBAD, os candidatos mencionados acima apareciam com frequência 

considerável no jornal Brasil Central. Para isso, os editores reservavam uma sessão especial no jornal 

intitulada Política do Dia, contendo todas as informações acerca dos candidatos durante todo o ano 

eleitoral. Esta coluna ficava encarregada de divulgar, exaustivamente, suas respectivas rotinas de 

campanha, detalhando minuciosamente cronograma de programação de comícios e visitas realizadas 

ou a serem realizadas nas cidades do estado de Goiás pelos candidatos em questão. 

A Ação da Folha de Goyaz 

A ação do IBAD em Goiás, como vimos, esteve presente, também, fora da mídia católica. 

Dentre os veículos de comunicação laicos atuantes no estado, o jornal Folha de Goyaz, era um dos 

mais influentes. Vinculado a maior empresa de comunicação do país: os Diários Associados, a Folha 

de Goyaz pertencia ao Grupo Assis Chateaubriand, que no início da década de 1960, esteve 

fortemente vinculado ao IBAD (DREYFUSS, 1981). 

Com a chegada das eleições de 1962, Chateaubriand vira neste evento a possibilidade de juntar 

força suficiente para enfraquecer o presidente no congresso apoiando candidatos da oposição para a 

vitória no processo eleitoral. Neste contexto, a parceria entre Diários Associados e o complexo 

IPES/IBAD se materializa369. 

Pertencente ao hall dos diários de maior circulação no estado, a Folha de Goyaz era o único 

periódico pertencente aos Diários Associados na região. Seguindo a conduta universal adotada pelos 

demais periódicos do Grupo Assis Chateaubriand que circulavam em todo o Brasil, a Folha de Goyaz 

passou a apoiar deliberadamente os candidatos indicados pelo IBAD para as eleições de 1962. Dentre 

os quais se destacam para os cargos federais: Anísio Rocha, Benedito Vaz, Odorico Santana, Peixoto 

da Silveria, Wagner Estelita Campos e Wilmar Guimarães.  

Os assuntos políticos e o suporte do jornal em relação aos candidatos ficavam, na maioria das 

edições, localizados na coluna: Política & Políticos, tradicionalmente na quarta página do jornal. 

                                                           
368 Ao analisar o jornal Brasil Central, meu objetivo foi encontrar os candidatos apoiados pela Igreja Católica que, caso 

eleitos, pudessem fazer oposição às reformas propostas de João Goulart no congresso. Desta forma, me detive em analisar, 

apenas, os candidatos que pleiteavam os cargos a deputado federal. 

369 Dentre os veículos de comunicação associados ao IBAD, os Diários Associados aparecem na lista de René Dreifuss. 
Ver referência na página 33. 
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Nesta sessão, além da divulgação da rotina de campanha dos candidatos, assim como fez o jornal 

Brasil Central, os comunicados da AEPF também estiveram presentes. 

Ainda sob suspeitas de envolvimento com IBAD, no decorrer de toda a campanha eleitoral, a 

AEPF se engajava no intuito de garantir que seus comunicados não ficassem restritos, apenas, ao 

público católico. Da mesma forma que havia feito no Brasil Central, a coluna que alertava os eleitores 

a aguardarem a indicação da AEPF para escolha dos candidatos indicados pela igreja também se 

repetia. O próprio presidente da AEPF, prof. Gerônimo de Queiroz, comunicou a que “a Aliança 

divulgaria os nomes dos candidatos que se comprometeram a defender o programa daquele órgão de 

orientação política, e que, honestos, idôneos e competentes, serão submetidos à apreelação e 

julgamento do eleitorado esclarecido” (Folha de Goyaz. 20/09/62, p.4). 

Uma semana após esse comunicado, a Folha de Goyaz na edição do dia 27/09/1962, divulga, 

na integra, duas importantes listas emitidas pela própria AEPF. A primeira, com os nomes dos 

candidatos que seriam apoiados pela Aliança: 

Aliança Eleitoral Pela família 

Comunicado Oficial 

 

A Aliança Eleitoral pela Família do Estado de Goiás, pela unanimidade de seus 

conselheiros presentes, dá publicidade aos nomes de candidatos que apoiaram 

incondicionalmente o seu programa e ora se submetem à apreciação e julgamento do 

eleitorado esclarecido: 

Para SENADORES: Jerônimo Coimbra Bueno; José Feliciano Ferreira; Pedro 

Ludovico Teixeira. 

Para DEPUTADOS FEDERAIS: -PSD: - Anísio Rocha, Benedito Vaz, Galeno 

Paranhos, Gerson de Castro Rocha, José Cruciano de Araújo, José dos Santos Freire, 

José Ludovico de Almeida José Peixoto da Silveira, Odorico Leite Santana.  

Coligação UDN-PSP-PDC: Alfredo Nasser, Antônio de Lisboa Machado, Cesar da 

Cunha Bastos, Emival Caiado, José Ludovico de Almeida, Manoel Demóstenes 

Barbo Siqueira, Nicanor de Faria e Silva, Wagner Estelita Campos e Wilmar 

Guimarães.  

PTB: Antônio Rezende Monteiro (Folha de Goyaz. 27/09/62, p. 5). 

 

A segunda lista continha dados mais curiosos. Objetivando fazer uma propaganda reversa, no 

sentido de denegrir a imagem de alguns candidatos específicos, a AEPF, além de retirar seu incentivo 

à campanha desses candidatos, faz questão de publicar o nome de cada um deles, deixando claro ao 

público leitor que tais candidatos não eram considerados de confiança por parte da Aliança. Segundo 

a ALPF, esses candidatos que não apresentavam uma conduta “adequada” são aqueles que adotaram 

uma postura incompatível com a ideologia defendida pela Aliança. Dentre os candidatos expurgados, 

apenas um concorria ao senado: Geraldo de Araújo Vale (PL). De acordo com a lista publicada em 

Folha de Goyaz no dia 27/09/1962, para a câmara federal foram recusados os nomes dos candidatos: 
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Dario Délio Cardoso, Geraldo D’Abadia Pina, Pedro Celestino Filho e Sebastião Júlio de Aguiar, 

todos filiados ao PSD. Na coligação UDN-PSP-PDC, foi retirado o apoio aos candidatos: Cleonice 

Mota Marcondes, Jales Machado de Siqueira, Jayro Cardoso Junqueira e João Rodrigues Leal e do 

PTB, Doriocan Curado, Floriano Catarinense Peixoto, Haroldo Silva Duarte, José Eduardo Soares, 

Lisandro Vieira da Paixão e Tindaro Pereira, além de dezenas de candidatos à assembleia legislativa. 

Em contrapartida, para os candidatos que se mantiveram na lista da AEPF, todo o apoio midiático 

para suas respectivas campanhas fora destinado por parte do Folha de Goyaz. 

Embora a lista com os nomes de todos os candidatos tenha sido liberada somente no final de 

setembro de 1962, ou seja, muito próximo às eleições que aconteceriam em outubro, a mobilização 

da AEPF e do Folha de Goyaz para promover a campanha dos candidatos já acorria desde o primeiro 

semestre de 1962. Cotidianamente o jornal expunha a rotina de campanha dos mesmos ou enaltecia 

seus feitos passados e projetos futuros frente ao público leitor. 

 

Considerações Finais 

 

O presente trabalho procurou mostrar, através de um estudo de caso, como a imprensa goiana 

serviu de plataforma política para garantir que os interesses norte americanos, em conjunto com o 

empresariado brasileiro e internacional, no contexto internacional da Guerra, Fria fossem assegurados 

no Brasil. A análise do caso de manipulação das eleições de 1962 por meio da imprensa goiana, serve 

de base para compreendermos como o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) atuava em 

todo o território brasileiro. Uma vez que suas ações seguiam um padrão fixo e bem delimitado em 

todos os estados em que o instituto esteve presente. 

Em linhas gerais, a escolha da imprensa como fonte base para a resolução deste trabalho está 

amparada na crença de que esta desempenha uma participação que transcende o papel de mera 

narradora dos acontecimentos de ordem política, histórica e social que presencia. A imprensa atua 

como um importante agente participativo destes processos, dando forma aos acontecimentos que 

narra (DARNTON, 1989). Seguindo a concepção de Michel de Certeau a respeito da escrita da 

história, podemos fazer um exercício interdisciplinar, associando a mesma concepção do historiador 

francês ao campo do jornalismo. Se o historiador, ao narrar um determinado acontecimento, acaba 

por deixar transparecer sobre este concepções políticas e ideológicas pessoais que são inerentes a seu 

tempo, isso também ocorre com o jornalista. Logo, pensar em narrativas jornalísticas, tomando como 
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verdade a premissa de que há imparcialidade absoluta durante e execução deste processo, é se deixar 

tomar por um elevado grau de ingenuidade. 

Outra característica detida pela imprensa, e nesta segunda está contida sua força, é seu alto 

poder de persuasão. Imbuída pelo mito da imparcialidade, a imprensa possui função de suma 

importância na construção dos discursos oficiais. As narrativas da imprensa se estruturam para 

transformar os acontecimentos relatados por esta em histórias oficiais. Agindo dessa maneira, os 

periódicos de concepções políticas diversas travam uma disputa intensa pela memória através de suas 

narrativas. O jogo de narrativas se configura de forma ávida e intensa, onde os discursos, ao se 

transformar em história, atuam em sintonia com o projeto político de seus respectivos interesses. 

Consciente desta força, a política sempre se serviu da imprensa para tornar verídicos os seus 

discursos. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é, também, mostrar a maneira como os discursos 

políticos foram construídos nos periódicos goianos e de que forma estes atuaram a fim de servir aos 

interesses de segmentos políticos específico. 
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O ENSINO DA DANÇA E POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA ANÁLISE 

DOS PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS DO CENTRO 

LIVRE DE ARTES E DO ITEGO EM ARTES BASILEU FRANÇA 

(2012-2017) 
 

 

Rejane Bonomi Schifino370 
 

RESUMO: a partir da análise dos projetos político-pedagógicos para o ensino de dança do Centro 

Livre de Artes e do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França, instituições 

sediadas em Goiânia/GO e que são, respectivamente, subordinadas ao poder público municipal e 

estadual, busca-se compreender como as políticas públicas desenvolvidas para a área são aplicadas 

nas duas escolas, e como o desenvolvimento destes trabalhos são absorvidos pela população local.   

 

Palavras-chave: ensino de dança em Goiânia; políticas públicas para o ensino de dança em Goiás; 

projetos político-pedagógicos para o ensino de dança.   

 

 

 O projeto político-pedagógico de uma instituição de ensino é o seu principal documento, pois 

nele são encontradas todas as referências norteadoras das ações educativas tomadas pela escola. 

Segundo a Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996), a elaboração do documento é de responsabilidade dos 

estabelecimentos de ensino em conjunto com o seu corpo docente. Embora não façam parte da rede 

de educação regular normatizada pela Lei de diretrizes e bases da Educação (LDB 9.394/96), as 

instituições públicas de ensino de dança também possuem, em sua maioria, os seus próprios projetos 

político-pedagógicos e nos quais procuram estabelecer seus critérios de funcionamento, planos de 

curso, métodos de avaliação, condutas discente e docente, entre outros itens. Neste artigo, busca-se 

analisar os projetos político-pedagógicos de duas escolas de arte específicas: o Centro Livre de Arte 

(CLA), vinculado à Secretaria de Cultura do Município de Goiânia, e o Instituto Tecnológico do 

Estado de Goiás em Artes Basileu França (ITEGO em Artes Basileu França), subordinado à Secretaria 

de Desenvolvimento do Estado de Goiás. A intenção é tentar compreender como, a partir 

principalmente dos projetos político-pedagógicos das duas escolas, foi desenvolvido o ensino da 

dança nestas instituições e como ele se insere entre a população goianiense.  

 

                                                           
370 Doutoranda em História pela Universidade Federal de Goiás. Orientador: Prof. Dr. Carlos Oiti Berbert Júnior. 
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 Apesar de também terem como objetivo o ensino da dança, o CLA e o ITEGO em Artes 

Basileu França têm históricos diferenciados de como esta atividade passou a fazer parte de seus 

currículos. Fundados, respectivamente, em 1975 e 1967, o público-alvo de ambas as instituições era 

a população mais carente da cidade, que não tinha condições financeiras de freqüentar aulas de arte 

em escolas particulares.   

 De acordo com a pesquisadora Rosângela dos Reis Protásio (2009), o CLA foi fundado a partir 

do projeto do professor Osmar Siqueira, que era docente da Secretaria de Educação do Município de 

Goiânia. O projeto inicial previa somente o ensino de música:  

 

Apesar de não ser músico, por meio das atividades cívicas e comemorativas nas escolas, 

[Osmar Siqueira] reconheceu a necessidade de ampliar o conhecimento musical daqueles que 

se interessavam e que não haviam tido oportunidade de desenvolver suas potencialidades. 

(PROTÁSIO, 30: 2009).  

 

 A dança passou a ser ensinada na instituição a partir de 1981, quando o CLA mudou-se 

definitivamente para o prédio situado no Bosque dos Buritis, no Setor Oeste. O ensino, porém, foi 

sendo sistematizado aos poucos, pois para as professoras Cirene Lopes Botelho, Teresinha Lydice 

Cardoso e Jandernaide Rezende Lemos  

 

[...] O foco estava em vivenciar a dança enquanto modalidade criativa, individual, 

conseqüentemente, de formação do ser humano. Seguindo com a prática em forma de 

iniciação e experimentação da dança, outros estilos foram incorporados: jazz, ginástica e 

yoga (1985). As concepções técnicas e estéticas aplicadas estavam ligadas à liberdade de 

expressão - criatividade e a dança Educação371. (CENTRO LIVRE DE ARTE, 168: 2012).  

 

 A partir de então, a escola experimentou um crescimento gradativo dos alunos matriculados 

nas aulas de dança - o que contribuiu para a formação do Corpo de Baile Municipal (em 1984) e de 

outros grupos de produção em dança vinculados ao CLA, com estilos que iam do sapateado à dança 

de salão. Segundo o Projeto Político Pedagógico do CLA (2012), com o aumento da rotatividade dos 

alunos na unidade escolar a partir dos anos 2000, o processo de aprendizagem na área passou a ter 

como única finalidade a apresentação de espetáculos.   

                                                           
371 A dança-educação enfatiza o aspecto lúdico-educativo da dança que, quando inserida na rede de ensino formal, procura 

integrar os saberes formais escolares ao conhecimento prévio do estudante, para lhe proporcionar mais uma maneira de 

internalização das informações do mundo que o cerca e a se expressar nele. Sobre isso, ver LABAN (1990) e ALMEIDA 

(2001). 
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 Já o ITEGO em Artes Basileu França foi fundado tendo como modelo a Escolinha de Arte do 

Brasil (EAB) 372, sediada no Rio de Janeiro. Oferecia, desde seu início, aulas de dança e de música. 

Desde seu surgimento a instituição esteve ligada ao Estado: de 1967 a 1979 fez parte da Secretaria de 

Educação e Cultura; a partir de 1980 passou a integrar a Fundação Cultural de Goiás; após 1984, a 

Secretaria da Cultura e Desporto; em 1992, a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desporto; 

finalmente, em 2009, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia373.  

 Entre os cursos oferecidos encontravam-se tanto cursos livres de dança quanto de técnicas 

mais específicas como o balé, jazz e dança de salão. O foco, aparentemente, era oferecer diversas 

vivências em dança para a população mais carente, desenvolvendo suas potencialidades dentro de um 

processo educativo que não se preocupava, necessariamente, com uma possível profissionalização do 

indivíduo:  

 

Depois de um certo tempo, eu queria trabalhar com criança. Não tinha. Tinha arte educação 

que as crianças de quatro, na época acho que era três, cinco, quatro, aí depois que eles subiram 

a idade. Viram que as crianças entravam muito pequenas, né? Aí eu introduzi a questão da... 

Pra não colocar dança, porque era um termo, um termo, por conta dos homens, um 

preconceito quando se dança, aí a gente colocou, acho que era Educação motora. Era um 

nome assim. Educação rítmica, Educação motora, uma coisa assim pra não ficar... Aí a gente 

dava jogos, brincadeiras. Brincava, brincava, mas assim, lúdico, e fazia trabalho em dança 

também com crianças pequenas na educação. Aí eu falei: vamos fazer esse trabalho? Aí a 

gente... Aí eu comecei a trabalhar com isso, com as crianças pequenas. [...] A gente começava 

com um teatro com histórias cantadas e dançadas com as crianças da Arte Educação e eu 

tinha minhas turmas de jazz, de adolescentes, né? E de criança pequena. Eu comecei a pegar 

[turmas] de criança de cinco, de seis... Sete, oito anos... Dez. aí eu separava mais de faixa 

etária. Não me lembro bem, mas me parece que era. Quatro não cheguei a pegar lá, não. De 

cinco, seis e sete e dez. Eram turmas assim, separadas, de Dança Educação. E depois de doze 

que era jazz. Só depois de doze, treze anos que começava com Jazz, então era uma aula 

específica. Aí depois começou um professor de balé. [...] Quando eu fui coordenadora, não 

podia fazer contrato, né? Aí eu lembro que tinha um professor de dança, que tá lá até hoje, 

esqueci o nome dele, que era professor de dança de salão. Tinha essa professora de dança do 

ventre... Teve algumas que eram contrato e outras efetivas. Depois entrou a Itana, que 

trabalhava com balé. (FARIA, 2016). 

 

 Tais memórias, contudo, não foram evocadas pela história oficializada pela instituição em seu 

projeto político-pedagógico, nem em texto institucional374 disponibilizado no site da escola: 

                                                           
372 Criada em 1948 por Augusto Rodrigues, Lúcia Alencastro Valentim e Margareth Spencer, a EAB visava desenvolver 

o potencial criativo de crianças e adolescentes por meio da educação através da arte, numa valorização maior do processo 

da experiência vivenciada pelo estudante que do produto final realizado por ele. Sobre isso, ver BORGES (2001).  
373 A qual foi transformada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, 

Pecuária e Irrigação em 2015, com a reeleição de Marconi Perillo ao governo do Estado de Goiás.  
374 O histórico disponibilizado no site do ITEGO em Artes Basileu França é ainda mais resumido, até mesmo lacônico - 

principalmente no que se refere ao período anterior à gestão da diretora Sônia: "O Instituto Tecnológico de Goiás – Artes 

Basileu França (ITEGO) – foi fundado em 23 de outubro de 1967 como uma instituição de educação em artes, denominada 

Escola de Arte Veiga Valle. O objetivo era inserir o Estado de Goiás nos caminhos do então movimento nacional que 

visava integrar o conhecimento de arte ao processo educativo de crianças, jovens e adultos. A Escola ofertou por alguns 
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Em 1999, toma posse como Diretora, a professora Sonia Maria de Araújo. Nesta gestão, dá-

se início novos Projetos Pedagógicos com segmentos de estudos, desenvolvendo o Curso de 

Arte-Educação, Música, Artes Visuais, Teatro e Dança, primando pela qualidade e 

oferecendo gratuitamente o direito a qualquer cidadão de conhecer os fundamentos 

profissionais das artes, construindo assim, o seu legado cultural, corroborando 

significativamente para o desenvolvimento das artes no estado de Goiás.    Além dos cursos 

já existentes, a escola amplia a oferta com cursos técnicos de nível médio, obtendo aprovação 

e autorização de funcionamento pelo Conselho Estadual de Educação - CEE. (INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS EM ARTES BASILEU FRANÇA, 2017c: 07).  

 

 A partir do ano assinalado, a instituição passou a focar seu ensino na profissionalização em 

nível técnico, com a realização de grandes espetáculos e a participação em grandes festivais de dança 

nacionais e internacionais.  

 A leitura dos históricos institucionais disponibilizados pelos projetos pedagógicos traça uma 

diferença curiosa entre ambos. No projeto do CLA, os eventos que se relacionam com o início das 

aulas de dança, o desenvolvimento dos corpos de baile e a apresentação de espetáculos "de excelente 

qualidade estética" (CENTRO LIVRE DE ARTE, 2012: 169) - e que se encaixam, temporalmente, 

nas décadas de 1980 e 1990, são relatados como um passado que deve ser não somente 

constantemente rememorado, mas também revivido, mesmo apesar de a lembrança, muitas vezes, ser 

"[...] uma reconstrução do passado com a ajuda de dados tomados de empréstimo ao presente e 

preparados por outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de outrora já 

saiu bastante alterada". (HALBWACHS, 2006: 91). É a partir desta memória institucional, tratada 

quase como um passado mítico, que se diagnostica a situação da dança no cenário goiano - ou melhor, 

a qual cenário goiano de dança a escola quer fazer parte:  

 

[...] A Dança vem passando por indagações e reflexões relevantes, que contribuem para uma 

perspectiva diferenciada sobre a forma de pensar e fazer dança. Nas últimas décadas houve 

um aumento significativo do número de pesquisadores e estudiosos dessa linguagem artística. 

Cursos de licenciatura em Dança vêm surgindo para capacitar a situação do profissional no 

campo da arte, tornando visível a necessidade de aprofundamento, compreensão e formação 

qualificada dos professores de Dança. Assim contemplando a área, no ano de 2011 inicia-se 

o 1º curso superior de Dança oferecido pela Universidade Federal de Goiás (UFG-GO).  

Nota-se que essa expectativa também acompanha a produção de dança em Goiânia. O Solo 

Grupo de dança, Porquá? Grupo de dança, Nômades Grupo de Dança, Contato Cia de Dança, 

Grupo Experimental de Dança Ciranda da Arte, são exemplos de grupos goianos que 

exemplificam a nova tendência de pesquisar e produzir manifestações artísticas em Dança, 

assim como a Quasar Cia de Dança de renome nacional e internacional, que agrega a nossa 

cidade a efervescência da pesquisa na área. (CENTRO LIVRE DE ARTE, 2012: 171).  

 

                                                           
anos o ensino em Música e Dança. Em 1999, com o início da gestão da Prof.ª Sônia Maria de Araújo, o projeto pedagógico 

foi ampliado e passou a contemplar as áreas de Arte-educação, Artes Visual e Teatro". Ver INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DO ESTADO DE GOIÁS EM ARTES BASILEU FRANÇA (2017b).  
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 Já no projeto do ITEGO em Artes Basileu França o histórico institucional é dividido em duas 

partes devido à singularidade de um evento - a posse da professora Sônia Maria de Araújo como 

diretora em 1999. Antes deste ano, a história da escola foi resumida às mudanças de nome e de 

vinculação às diversas secretarias do Estado de Goiás; após a posse da diretora, o histórico se tornou 

mais detalhado, com o acréscimo não só das modalidades de ensino oferecidas, mas também com a 

descrição dos eventos produzidos e do crescimento físico da escola - quase como uma linha do tempo 

dos grandes feitos institucionais, cujo destaque não foi estendido ao período anterior a 1999. Neste 

passado detalhadamente selecionado, nota-se que a dança escolhida para ser ensinada era mais 

codificada e tradicional que a evocada pelo histórico do CLA. Não só isso: até determinado ponto, o 

CLA e o ITEGO em Artes Basileu França compartilharam as mesmas referências técnicas e de ensino 

de dança para oferecer esta linguagem à população goianiense, e que se relacionavam mais à estética 

da dança-educação; a mudança de direção ocasionou tanto a mudança estética quanto o corte e o 

esquecimento sistemático da história anterior, suplantando deliberadamente memórias existentes por 

uma história institucional que se pretende atemporal; em última instância, uma lista de grandes feitos 

que sirva como base para fortalecer suas escolhas pedagógicas.  

 

____________________ 

 

 Apesar das diferenças de seleção do que importa lembrar em suas respectivas histórias, o CLA 

e o ITEGO em Artes Basileu França possuem organizações de ensino semelhantes para a área de 

dança. Segundo o projeto político-pedagógico da primeira instituição, o aluno pode escolher entre 

participar de oficinas livres de dança375 ou do curso seqüencial de formação nesta modalidade. Neste 

caso, 

 

[...] a aprendizagem se inicia com o estilo de Iniciação ao Ballet, seguido pelo Ballet I, Ballet 

II. Ao ingressar no Ballet II, obrigatoriamente o aluno participará do estilo Sapateado I 

simultaneamente. Dando seqüência ao aprendizado, inicia-se o estilo Ballet III, ou pode-se 

escolher dar continuidade ao Sapateado II e posteriormente ingressar no Grupo Experimental 

de Dança Sapateado (GED TAP). Em seqüência a formação, paralelo ao Ballet IV, inicia-se 

a aprendizagem da Iniciação ao Jazz, posteriormente Jazz I e Jazz II. Nesta fase sugere-se a 

complementação da aprendizagem com oficinas livres de Teatro direcionadas para a Dança, 

como por exemplo, Interpretação para a Dança, Maquiagem Artística, Cenografia, 

Iluminação entre outras. O processo de formação finaliza com o estilo de Dança 

Contemporânea. (CENTRO LIVRE DE ARTES, 2012: 177).  

                                                           
375 Em 2012, segundo o projeto político-pedagógico, foram oferecidas as de alongamento, dança contemporânea, dança 

circular, dança cigana, teatro, pilates, yoga, ginástica localizada, jazz, ritmos, sapateado adulto e dança do ventre 

(CENTRO LIVRE DE ARTES, 2012: 177).  
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 Por fim, o CLA oferece o Curso Seqüencial para Formação em Dança de Salão, cuja duração 

é anual e direciona o aluno apto para a participação do Grupo de Produção e Performances em Dança 

de Salão.  

 A segunda escola, por sua vez, oferece os cursos de Iniciação Artística para a faixa etária 

compreendida entre os cinco e os oito anos376, de Formação Inicial e Continuada para a faixa etária 

acima dos nove anos377, de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Ballet Clássico para 

a faixa etária acima dos treze anos e de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Dança 

Contemporânea para a faixa etária acima dos quatorze anos. Não oferece, a exemplo da primeira 

escola, oficinas livres de dança, apenas cursos seqüenciais. 

 Além disso, a instituição já começa a selecionar, a partir dos seis anos de idade, estudantes 

considerados aptos para integrar seus corpos de baile representativos em festivais e concursos de 

dança nacionais e internacionais, e que atualmente estão organizados da seguinte maneira: Corpo de 

Baile Fraldinha378, composto por alunos entre os seis e oito anos de idade; Corpo de Baile Infantil379, 

composto por estudantes entre dez e doze anos de idade; Corpo de Baile Juvenil380, com alunos entre 

doze e quatorze anos de idade; Corpo de Baile Juvenil Danças Urbanas381, com discentes entre 11 e 

13 anos de idade; Corpo de Baile Dança Urbana CBADU382, Cia Basileu França de Teatro Musical383, 

                                                           
376 Este curso compreende, segundo o projeto político-pedagógico do ITEGO em Artes Basileu França, os níveis Ballet 

Baby Class, Ballet Preparatório I, Ballet Preparatório II, Ballet Grau I (com as disciplinas Técnica de Ballet Clássico I, 

Teoria da Dança Grau I e Técnica de Dança Caráter Grau I). Ver INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE 

GOIÁS EM ARTES BASILEU FRANÇA (2017c: 28-29).  
377 Este curso compreende, segundo o projeto político-pedagógico do ITEGO em Artes Basileu França, os níveis Ballet 

Grau II (com as disciplinas de Técnica de Ballet Clássico II, Teoria da Dança Grau II e Técnica de Dança Caráter Grau 

II), Ballet Grau III (com as disciplinas Técnica de Ballet Clássico III, Teoria da Dança Grau III, Técnica de Dança Caráter 

III e Técnica de Ponta Grau III), Ballet Grau IV (com as disciplinas Técnica de Ballet Clássico IV, Técnica de Jazz Grau 

IV, Teoria da Dança Grau IV e Técnica de Ponta Grau IV), Ballet Grau V (com as disciplinas Técnica de Ballet Clássico 

V, Técnica de Jazz Grau V, Teoria da Dança Grau V, Técnica de Ponta Grau V e Técnica de Contemporâneo Grau V).  
Ver INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS EM ARTES BASILEU FRANÇA (2017c: 29-30). 
378 Este corpo de baile possui as disciplinas Técnica Clássica, Técnica de Dança Caráter, Técnica de Jazz, Técnica de 

Pilates e Teoria da Dança. Ver INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS EM ARTES BASILEU 

FRANÇA (2017c: 32).  
379 Este corpo de baile freqüenta as disciplinas Técnica Clássica, Técnica de Dança Caráter, Técnica de Pilates, Teoria da 

Dança, Técnica de Jazz e Técnica de Ponta. Ver INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS EM ARTES 

BASILEU FRANÇA (2017c: 32). 
380 Este corpo de baile assiste às aulas de Técnica Clássica, Técnica de Pilates, Técnica de Dança Contemporânea, Técnica 

de Ponta e Teoria da Dança. Ver INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS EM ARTES BASILEU 

FRANÇA (2017c: 32). 
381 Este corpo de baile possui como disciplina a de Técnica de Dança Urbana. Ver INSTITUTO TECNOLÓGICO DO 

ESTADO DE GOIÁS EM ARTES BASILEU FRANÇA (2017c: 33). 
382 Este corpo de baile possui como disciplina a de Técnica de Dança Urbana. Ver INSTITUTO TECNOLÓGICO DO 

ESTADO DE GOIÁS EM ARTES BASILEU FRANÇA (2017c: 33). 
383 Este corpo de baile aprende as disciplinas Oficina de Interpretação, Ensaio de Interpretação, Oficina de Dança e Oficina 

de Canto.Ver INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS EM ARTES BASILEU FRANÇA (2017c: 33). 
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Ballet do Teatro Escola Basileu França384 e Cia de Dança Basileu França385, todos com estudantes 

acima dos quatorze anos de idade. Os corpos de baile costumam ter disciplinas e cargas horárias 

diferenciadas em relação aos cursos regulares para as mesmas faixas etárias, apresentando um 

processo de aprendizagem muito mais intenso que estes últimos.  

 É neste ponto que as semelhanças terminam, pois embora possua um programa muito mais 

complexo que o do CLA, o projeto político-pedagógico do ITEGO em Artes Basileu França não 

esclarece qual é a forma de ingresso do estudante em seus cursos386. Já o projeto político-pedagógico 

do CLA determina que o aluno que quiser fazer parte de seu Curso Seqüencial para Formação em 

Dança deverá ser admitido na classe de Iniciação ao Ballet aos seis anos de idade sem necessidade de 

nenhum teste seletivo, concurso ou sorteio. O sistema de avaliação é iniciado a partir dos sete anos, 

para verificar se ele se encontra apto para passar ao nível posterior. Nas oficinas livres não existe 

forma de avaliação determinada, assim como no Curso Seqüencial para Formação em Dança de Salão.  

 Outra diferença encontrada é em relação ao mapa curricular elaborado pelo CLA. Apesar de 

possuir programas de curso e conteúdos programáticos alinhados aos do ITEGO em Artes Basileu 

França em seu projeto político-pedagógico, o mapa curricular da escola de arte municipal apresenta 

uma semelhança curiosa com o mapa curricular de dança elaborada pela Secretaria de Estado de 

Educação, Cultura e Esporte de Goiás (SEDUCE) para o ensino de dança nas unidades estaduais de 

ensino formal que com o mapa curricular da escola de arte estadual (a qual, na realidade, não elaborou 

um para análise em seu projeto político-pedagógico). Neste ponto, é interessante observar como foi 

estruturada a matriz curricular de dança da SEDUCE, fundamentada na:  

 

[...] linguagem do movimento adaptada às estruturas coreológicas (Coreologia), propondo, 

por meio delas e na conexão com elas, modalidades geradoras de ações pedagógicas como, 

por exemplo, “dança de salão”, “ciranda”, “catira”, “frevo”, “dança contemporânea”, etc. A 

coreologia, teoria que orienta esta Matriz, aborda os estudos do movimento em três grandes 

áreas: estudo do espaço, das dinâmicas e da escrita da Dança. Entendemos que esta 

fundamentação permite a construção do conhecimento de forma não linear, ocupando os nove 

anos do Ensino Fundamental. (GOIÁS, 2009: 46).  

 

                                                           
384 Disciplinas não especificadas pelo projeto político-pedagógico do ITEGO em Artes Basileu França.  
385 Disciplinas não especificadas pelo projeto político-pedagógico do ITEGO em Artes Basileu França.  
386 Quem preenche esta lacuna é uma das ex-professoras que atuaram no ITEGO em Artes Basileu França antes da direção 

de Sônia Maria de Araújo. Segundo esta profissional, "[...] não tinha essa exclusão e não tinha teste pra entrar em nada. 

Ela, pra começar, tinha de fazer teste. Tudo bem, pra medir o que? Começou a introduzir, fez um ballet, ela pegou um 

ballet e levou o método do Royal. Eu lembro que tinha até gaveta, onde eles colocavam os métodos e os professores 

tinham de passar como se fossem provas pras alunas, pra fazer. Pra passar de um nível pro outro. Começou a nivelar. 

Fazer níveis. Até o próprio professor era avaliado [...]". (FARIA, 2016).  
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 Tal escolha metodológica foi baseada na teoria desenvolvida pelo bailarino e professor Rudolf 

Laban, um húngaro que se radicou na Inglaterra e que, a partir da observação de que o movimento 

humano é sempre o mesmo – independentemente se aplicado à arte, ao trabalho e/ou à vida cotidiana, 

realizou pesquisas extensas sobre os elementos constituintes do movimento e suas utilizações, 

enfatizando tanto a parte fisiológica quanto a psíquica. O objetivo principal desta metodologia é 

delinear “uma linguagem apropriada ao movimento corporal, com aplicações teóricas, coreográficas, 

educativas e terapêuticas”. (FERNANDES, 2002: 23). Influenciado por diversas formas de 

movimento – desde as artes marciais às danças indígenas, Laban estruturou seu método na Alemanha 

e na Suíça, o qual acabou sendo disseminado mundo afora com a fuga do professor-pesquisador e de 

seus discípulos do país germânico após a ascensão do Partido Nazista no território e do conseqüente 

advento da Segunda Guerra Mundial. Chegou ao Brasil através de Maria Duschenes, Rolf Gelewsky, 

Renée Gumiel e Chinita Ulmann - discípulos que se radicaram em São Paulo entre os anos 1930 e 

1940. 
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Figuras 1 e 2 - Mapa Curricular de Dança da SEDUCE (GOIÁS, 2009: 52) e Mapa Curricular de Artes 

Cênicas do CLA (CENTRO LIVRE DE ARTES, 2012: 188).  
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 A matriz curricular do CLA utilizou como referencial a abordagem triangular de Ana Mae 

Barbosa, que: 

 

[...] consiste em orientar os professores para a construção do conhecimento pela leitura da 

imagem artística. A abordagem Triangular visa à educação do olhar através da leitura crítica 

da imagem, e aqui transpomos para uma obra de arte coreográfica e cênica. A teoria organiza 

o conhecimento artístico em níveis diferenciados, buscando proporcionar a compreensão 

complexa do objeto/obra/imagem gerador dos saberes artísticos. (CENTRO LIVRE DE 

ARTES, 2012: 172).   

 

 Observa-se que, apesar de possuir cursos, disciplinas e conteúdos programáticos semelhantes 

aos do ITEGO em Artes Basileu França, o CLA se aproxima muito mais da filosofia de ensino 

professada pela educação formal que por sua congênere no ensino das artes - e isto se traduz em uma 

instituição que atende a um público mais heterogêneo, pertencente a praticamente todas as faixas 

etárias da população: crianças, jovens, adultos, idosos. No caso do ITEGO em Artes Basileu França, 

com uma filosofia condizente  

 

[...] com a modalidade de ensino desenvolvida, visão de homem e de cidadania e 

disponibilidade de estrutura funcional, tendo por base o desenvolvimento de competências 

como metodologia indispensável à consecução de uma política educacional que permita não 

só a inserção do sujeito no mundo do trabalho, mas também, garantia de sua formação 

individual permitindo o desenvolvimento de habilidades e atitudes para a construção e resgate 

da cidadania e o posicionamento estratégico na lida profissional, (INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS EM ARTES BASILEU FRANÇA, 2017c: 04), 

 

a faixa etária amplamente atendida é a de crianças, adolescentes e jovens adultos, os quais são 

rigorosamente selecionados387 através de suas aptidões físicas para um possível exercício da dança 

em um viés profissional - visto que nem todos os alunos (ou todas as apostas) se tornam, de fato, 

profissionais da dança.  Além disso, existe uma seleção financeira não explicitada que atua ativamente 

na escolha dos estudantes, pois gastos com uniformes, sapatilhas, sapatos especiais para as aulas de 

sapateado e confecção de figurinos não são cobertos pelo governo estadual. À medida que o nível 

técnico aumenta, a tendência é que os estudantes de baixa renda desistam do curso, pois muitas vezes 

não conseguem cobrir tais despesas. Isto também não significa que estes últimos não completem o 

                                                           
387 Nesse sentido, a informação passada por FARIA (2016) acaba sendo confirmada por PINHO (2010): "[...] hoje a 

criança de cinco anos de idade ela tem que passar por um teste para entrar. E antes, cinco, seis, sete, era sorteio. O pessoal 

fazia inscrição, sorteavam-se as vagas, então, passava-se todo mundo. Agora não, até com cinco anos de idade, já tem 

justamente na, no caso, no caso do balé clássico, porque existe toda esta, é... questões do biótipo, de técnica [...]".   
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curso, mas isso parece acontecer em menor número em relação aos alunos de classe média e alta que 

freqüentam o ITEGO em Artes Basileu França (PINHO, 2010): 

 

[...] existem os alunos de baixa renda talentosíssimos que estão com a gente, e que a gente às 

vezes até ajuda financeiramente. Os professores, a própria estrutura da escola, é... a gente 

libera matrícula, libera um monte de coisa, ajuda no figurino, e tudo, então tem esses alunos, 

sim. Mas são os alunos talentosos. Agora, tem os alunos, também, é... das escolas particulares 

que são muito talentosos também que vêm pra cá e... [...] às vezes você vê de tudo. Mas a 

maioria dos nossos alunos, pelo... que é o valor do balé, a maioria dos alunos são ricos. Muito 

ricos, até. Tem gente muito poderosa aqui. (PINHO, 2010).  

 

 Já no CLA, o público:  

 

[...] são as pessoas que moram nas imediações, que é muito terceira idade, Setor Oeste é 

muito terceira idade. Então eles buscam muito os corais, na área de música. Na área de Artes 

Cênicas, eles acabam indo pra parte de cultura corporal, área de alongamento, pilates, yoga, 

essas coisas que também é uma coisa adendo que tem. E também tem uma clientela muito 

carente que vem das periferias. Vem das cidades vizinhas também.  Pessoal de Aparecida, 

pessoal que mora em [Setor] Garavelo, mora em Trindade, eles vão pra lá pra fazer aula. 

(PREGO, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Figuras 3 e 4 - Acervo do Centro Livre de Artes.  

Figura 5 - Trecho do programa do balé Dom Quixote, encenado em 2015 pelos corpos de baile do 

ITEGO em Artes Basileu França. (INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS EM 

ARTES BASILEU FRANÇA, 2017a).  
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 Observando mais amiúde, percebe-se que as diferentes filosofias de ensino permitem que 

programas de ensino semelhantes adquiram formatos distintos e atinjam públicos diferenciados nas 

duas escolas de dança públicas da cidade. As imagens 3 e 4, entretanto, demonstram que uma filosofia 

mais voltada para a educação permite atingir um público maior, independentemente da faixa etária a 

qual ele pertence. Na imagem 5, por sua vez, percebe-se que há uma restrição da clientela a ser 

atendida a partir do momento que não são criadas possibilidades de ensino que também contemplem 

a parcela da população que não deseja se profissionalizar na dança.  

 Por fim, mesmo com os baixos valores de seus cursos, "muitos não sabem nem da existência 

do Centro Livre de Artes". (PREGO, 2016). Isso e a falta de professores efetivos lotados na instituição 

acabaram por inviabilizar o projeto político-pedagógico elaborado em 2012:  

 
[...] a gente propunha tanto estrutura de oficinas livres quanto uma estrutura de um curso 

seqüencial. O aluno ingressaria lá e começaria com Iniciação em Dança, balé, expressaria o 

jazz, sapateado, dança de salão, dança contemporânea, ou seja, ele experimentaria todas as 

linguagens como formação, que não fosse profissional, mas uma forma que ele pudesse 

dialogar; que ele pudesse experimentar no corpo a produção e poder saber um pouco, o 

mínimo pra apreciar e ser um consumidor de arte dentro daquelas linguagens. Só que com o 

passar do tempo, o que aconteceu? Uma professora saiu do balé, licença maternidade, a outra 

professora saiu da dança contemporânea, licença maternidade também, então essa estrutura 

ruiu completamente e nos últimos anos mais duas professoras entraram com o pedido de 

aposentadoria. Então o que restou pra gente? Apenas oficinas livres. E com isso acaba 

refletindo na própria clientela porque o mercado, fora, ele oferece outras possibilidades. 

Então aquele aluno que vai ali pra gente, ele não vai em busca dessa profissionalização, ele 

vai ali em busca de uma vivência. Então, atualmente, no Centro Livre só tem oficinas com 

duração semestral. Infelizmente muito reduzido. (PREGO, 2016).  

 

 No caso do ITEGO, a heterogeneidade dos professores (e de seus vínculos trabalhistas com a 

instituição) é apontada como um risco pedagógico, mesmo apesar da execução contínua de seus 

programas de curso sem falhas aparentes388:  

                                                           
388 A este respeito, FARIA (2016) afirma que, antes de 1999, a maior parte dos professores que atuavam no ITEGO em 

Artes Basileu França eram profissionais efetivos da SEDUCE emprestados para a Secretaria de Cultura: "teve uma época 

que ele começou a pegar professor emprestado da educação. Aí foi entrando, entrando e acabou que o quadro era mais 

professores da educação do que deles [...]". (FARIA, 2016).  Esta realidade mudou depois que a professora Sônia assumiu 

como diretora e modificou o ensino oferecido pelo ITEGO, tornando-o mais voltado para a produção de espetáculos que 

para a dança-educação: "[...] foi mudando, mudando de governo e ela foi se consolidando politicamente [...]. Mas foi na 

época dela que foi essa mudança radical. Eu lembro, eu dei até história da dança pras crianças na época, sabe? Quando 

eu estava saindo. Eu tinha uma turma de inclusão. Inclusão mesmo! Que era adulto de dança. Tinha meninas novas 

também de inclusão. Eu lembro que tinha uma menina especial com 16 anos, tinha gente de 20, de 40, de 30. Foi uma das 

últimas turmas que eu tive. E de criança e adolescente de história da dança. Eu levava vídeo, a gente começou a fazer 

aulas complementares. Eu levava um grupo de professores de jazz pra eles verem o que era. Porque até então quem fazia 

balé só fazia balé. Eu fazia a parte teórica e prática delas. Mostrava um pouco sobre o que era cada coisa. Eu estava com 

um projeto bom, mas aí a Sônia... Aí a Luz Marina me convidou, eu optei de ficar num lugar que eu ia ser mais útil né. 

Porque eu vi que estava sendo excluída. Eu fui uma das primeiras. Depois foi a Itana, a Amelinha, que eram efetivas, aí 

foram ficando só os contratos dela". (FARIA, 2016). Neste sentido, a ausência de vínculos trabalhistas efetivas com o 

Estado não parece  
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O corpo docente da instituição, que atua nas áreas profissionais do ITEGO em Artes Basileu 

França, é composto por profissionais com formação superior nas suas respectivas áreas de 

atuação: graduados, especialistas, mestrandos e doutorandos, doutores e em casos 

específicos, com formação técnica na área. A forma de vínculo trabalhista também é 

diversificada, pois apesar de ser uma instituição pública, o vínculo trabalhista é formado por 

funcionários efetivos, contratos temporário através de processo seletivo simplificado – PSS 

e comissionados, causando rotatividade constante de profissionais técnicos administrativos e 

docentes, de certa forma tornando a ação acadêmica vulnerável a disponibilidade de 

profissionais. (INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS EM ARTES 

BASILEU FRANÇA, 2017c: 49). 

 

  

 A este respeito, FARIA (2016) afirma que, antes de 1999, a maior parte dos professores que 

atuavam no ITEGO em Artes Basileu França eram profissionais efetivos da SEDUCE emprestados 

para a Secretaria de Cultura: "teve uma época que ele começou a pegar professor emprestado da 

educação. Aí foi entrando, entrando e acabou que o quadro era mais professores da educação do que 

deles [...]". (FARIA, 2016).  Esta realidade mudou depois que a professora Sônia assumiu como 

diretora e modificou o ensino oferecido pelo ITEGO, tornando-o mais voltado para a produção de 

espetáculos que para a dança-educação:  

 

[...] foi mudando, mudando de governo e ela foi se consolidando politicamente [...]. Mas foi 

na época dela que foi essa mudança radical. Eu lembro, eu dei até história da dança pras 

crianças na época, sabe? Quando eu estava saindo. Eu tinha uma turma de inclusão. Inclusão 

mesmo! Que era adulto de dança. Tinha meninas novas também de inclusão. Eu lembro que 

tinha uma menina especial com 16 anos, tinha gente de 20, de 40, de 30. Foi uma das últimas 

turmas que eu tive. E de criança e adolescente de história da dança. Eu levava vídeo, a gente 

começou a fazer aulas complementares. Eu levava um grupo de professores de jazz pra eles 

verem o que era. Porque até então quem fazia balé só fazia balé. Eu fazia a parte teórica e 

prática delas. Mostrava um pouco sobre o que era cada coisa. Eu estava com um projeto bom, 

mas aí a Sônia... Aí a Luz Marina me convidou, eu optei de ficar num lugar que eu ia ser mais 

útil né. Porque eu vi que estava sendo excluída. Eu fui uma das primeiras. Depois foi a Itana, 

a Amelinha, que eram efetivas, aí foram ficando só os contratos dela. (FARIA, 2016). 

 

 Neste sentido, a ausência de vínculos trabalhistas efetivos com o Estado não parece, 

necessariamente, ser sentido como um problema grave para o funcionamento da escola, pois a 

possibilidade da rotatividade apontada pelo projeto político-pedagógico acaba sendo suprida pela rede 

de contatos formada pelos alunos ligados aos professores da instituição.    

 De certa forma, estas particularidades trabalhistas se somam aos outros fatores já elencados e 

que acabam por restringir o acesso e a permanência da população ao ensino de dança disponibilizado 

por estas duas instituições. Por um lado, oferecer somente o espaço, mas não a mão-de-obra 

especializada e nem realizar a divulgação do que se oferece de maneira qualitativa inviabiliza 

qualquer projeto político-pedagógico que se construa; por outro, realizar uma política de ampliação 
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de uma prática que seleciona seus participantes - primeiro pelo físico, depois pela falta de condições 

financeiras de arcar com os custos do processo de ensino - acaba por dar-lhe um caráter excludente 

mesmo quando é pensada como política de inserção para os que normalmente não participam da 

prática da dança, e que é a faixa da população com menor poder aquisitivo. 

 Não se intenta, neste artigo, invalidar ou desmerecer o trabalho que foi desenvolvido, até o 

presente momento, pelas duas instituições; contudo, identificar, analisar e compreender como - 

através das suas escolhas pedagógicas, filosóficas e históricas -, este trabalho é absorvido pela 

população e quais são os entraves que impedem que isto aconteça pode auxiliar o aprimoramento e 

manutenção das políticas públicas que regem o ensino de dança nestas escolas.  
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ENTRE NECROLOGIAS E ELOGIOS FÚNEBRES: A 

TRAJETÓRIA DE VIDA DE RAIMUNDO JOSÉ DA CUNHA 

MATTOS (1776-1839)389 
 

 

Ricardo de Castro e Silva390 
 

RESUMO: O que se pode saber do militar Raimundo José da Cunha Mattos? A questão desponta 

como chave para a tarefa de desvendar a figura deste lusitano que aderiu à “causa da Pátria brasileira” 

no contexto histórico das lutas pela Independência e formação do Estado Imperial. Uma resposta 

possível, frente ao desafio proposto, consiste no recurso da mediação narrativa em Paul Ricoeur que 

se constitui na confluência entre o sentido próprio de “relato de uma vida” e o metonímico referente 

aos “acontecimentos de uma vida”. Utilizou-se como fontes históricas as necrologias e os elogios 

fúnebres publicadas na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro entre 1839 a 1924.  

 

Palavras-chave: Cunha Mattos, necrologias, elogias fúnebres e trajetória de vida. 

 

 

INTRODUÇÃO: 

O que se pode saber de Raimundo José da Cunha Mattos? A questão desponta como chave 

para a tarefa de desvendar a figura deste lusitano que aderiu à “causa da Pátria brasileira” no contexto 

histórico das lutas pela Independência e formação do Estado Imperial. Uma resposta possível, frente 

ao desafio proposto, consiste no recurso da mediação narrativa em Paul Ricoeur que se constitui na 

confluência entre o sentido próprio de “relato de uma vida” e o metonímico referente aos 

“acontecimentos de uma vida”. Na obra Tempo e Narrativa I, o filósofo Paul Ricoeur assinala a 

centralidade narrativa na biografia na medida em que uma vida não adquire a definitiva “realidade” 

senão “por meio de e através” do seu relato que, em suma, é o que faz surgir o inteligível do acidental, 

o universal do singular, o necessário ou verossímil do episódico (RICOUER, 2010). 

A partir da perspectiva hermenêutica ricoeuriana, se propõe a reconstituição da trajetória de 

vida ou biográfica de Raimundo José da Cunha Mattos entendida enquanto narrativa possível da 

singular história de vida do sujeito apreendida na pluralidade das experiências vividas no recorte 

temporal compreendido entre o seu nascimento em 02 de novembro de 1776 em Faro no Algarve e a 

                                                           
389 Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina Nunes Ferreira Neto.  
390 Bolsista FAPEG. 
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sua morte no dia 23 de fevereiro de 1839 no Rio de Janeiro. Em outras palavras, busca-se a 

compreensão dos eventos que fundamentam a vida de Raimundo José da Cunha Mattos utilizando 

como fontes históricas as necrologias e os elogios fúnebres publicados na Revista do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro entre 1839 a 1924, pressupondo que a trajetória de vida do sujeito 

pode ser organizada e narrada como um conjunto coerente de acontecimentos. De antemão é 

necessário enfatizar que Raimundo José da Cunha Mattos não foi um sujeito constante e idêntico a si 

mesmo na disparidade dos eventos que compõem a sua existência, ou seja, pressupondo uma 

identidade única e invariável. Pelo contrário, a trajetória de vida de Raimundo José da Cunha Mattos 

apresenta-se como uma miríade de traços fragmentados e heterogêneos, sublinhando o caráter plural, 

múltiplo e paradoxal de suas ações e itinerários.  

Para a construção da narrativa da trajetória de vida de Raimundo José da Cunha Mattos 

retomamos a noção de identidade narrativa em Paul Ricoeur, cujo ganho crucial estaria em confrontar 

o indivíduo com a experiência no tempo. Ou seja, a identidade narrativa constitutiva da ipseidade 

pode incluir a mudança, a mutabilidade na coesão de uma vida (RICOUER, 2010).  

A identidade narrativa, segundo Paul Ricoeur, é constituída na tensão entre história e ficção; 

pensada para o indivíduo ou para a coletividade, afasta-se da premissa do núcleo identitário estável. 

Sendo possível narrar eventos idênticos com enredos distintos ou compor uma biografia a partir das 

intrigas diferentes ou até opostas na medida que: “a história de uma vida não cessa de ser refigurada 

por todas as histórias verídicas ou fictícias que um sujeito conta sobre si mesmo” (RICOUER, 2014). 

A mediação narrativa em Paul Ricoeur aprofunda o problema da identidade do sujeito e 

sinaliza modos distintos de permanência no tempo ao contrastar a “identidade como mesmidade” que 

remete ao caráter do sujeito ou ao conjunto de disposições ou traços duráveis pelos quais se reconhece 

um indivíduo; com a “identidade como ipseidade” que refere a “manutenção de si” no tempo, 

constituindo como vontade de identidade mantida a despeito da mudança (RICOUER, 2014). 

Nesta narrativa possível da singular história de vida de Raimundo José da Cunha Mattos 

apreendida na pluralidade das experiências vividas a intensão é apresentar os traços biográficos 

fragmentados de Raimundo José da Cunha Mattos por meio das relações que estabeleceu com a 

família, na formação, na carreira militar e nos cargos públicos que ocupou e, por último, no Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro. Acredita-se que esta forma, minimamente seja possível delinear a 

trajetória de vida de Raimundo José da Cunha Mattos enquanto sujeito histórico singular e 

paradoxalmente plural em um tempo histórico singular.  
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Retomando a questão inicial, “o que se pode saber de Raimundo José da Cunha Mattos? ”, a 

operação historiográfica empreendida orientou-se na perspectiva da hermenêutica ricoeuriana. 

Procurou-se ater menos na pretensa oposição entre o indivíduo e a sociedade para, na mediação 

narrativa, apresentar as experiências de vida de Raimundo José da Cunha Mattos e os eventos mais 

significativos que marcaram sua trajetória de vida de forma singular. Trata-se de um esforço de 

reconfiguração da narrativa da história de Raimundo José da Cunha Mattos tencionando o “relato de 

uma vida” com os “acontecimentos de uma vida”. Acredita-se que desta forma, uma narrativa 

possível da trajetória de vida de Raimundo José da Cunha Mattos como história.  

 

 

A REVISTA DO IHGB COMO FONTE HISTÓRICA: a eternização do herói póstumo nas 

necrologias e elogios fúnebres 

 

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) fundado em 1838 no Rio de Janeiro por 

iniciativa de Januário da Cunha Barbosa e de Raimundo José da Cunha Mattos ao encaminharam a 

proposta de sua criação ao conselho administrativo da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional; 

o IHGB era responsável por “coligir, metodizar, publicar ou arquivar os documentos necessários 

para a História e a Geografia do Brasil” (REVISTA DO IHGB, 1839). 

 Na Revista do IHGB há vários Elogios Fúnebres ou Necrologias homenageando 

personalidades que teriam dedicado a suas vidas a realização de atos pródigos em prol do Brasil. Estes 

escritos possuíam um cunho fortemente biográficos. Para a reconfiguração da história de vida de 

Raimundo José da Cunha Mattos por meio da mediação narrativa na confluência entre o “relato de 

uma vida” e os “acontecimentos de uma vida” foi necessário deter-se no conjunto das Revistas 

publicadas pelo IHGB com ênfase nas publicações entre 1839 e 1924, pois encontram as referências 

póstumas acerca de Raimundo José da Cunha Mattos na forma de Necrologias e Elogios Fúnebres.  

Neste sentido, merece destaque o trabalho intitulado Elogio Histórico do falecido vice-

presidente o Marechal Raimundo José da Cunha Mattos escrito por Pedro de Alcântara Bellegarde e 

publicado na Revista do IHGB em 1839. Assim Bellegarde descreve a fisionomia de Cunha Mattos: 

“O Sr. Marechal Raymundo José da Cunha Mattos era de estatura além da ordinaria, mas secco do 

corpo; era dotado de physionomia movel, e fallava, escrevia e andava com rapidez e facilidade [...]”  

(BELLEGARDE, 1838). 
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Pedro de Alcântara Bellegarde publicou seu elogio fúnebre no primeiro número da Revista do 

Instituto, trata-se de um discurso epidítico, marcado por um tom elogioso onipresente. Bellegarde 

segue com seu elogio póstumo a Raimundo José da Cunha Mattos: “[...] inimigo do ocio, punha em 

actividade as pessoas que o cercavam, e era por isso o terror dos empregados indolentes das 

repartições que ia dirigir” (BELLEGARDE, 1838). 

No texto atribuído a Bellegarde a ênfase recai na vida exemplar de Raimundo José da Cunha 

Mattos e com palavras de nostalgia refere-se ao falecido: “Na avançada idade em que falleceu 

conservava-se robusto e agil, mas uma compleição, que prometia tão longa duração, foi cortada pela 

saudade, mostrando até o fim de sua vida a bondade natural do seu coração que jamais se desmentiu” 

(BELLEGARDE, 1838). 

As Necrologias produzidas pelo IHGB desempenhavam o papel monumental de última 

morada dos mortos, considerada a mais perene forma de memória possível. A palavra fixava no 

tempo, os grandes feitos dos mortos retratados, inscrevendo-os na eternidade, na medida que 

assegurava o seu registro nas páginas da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.  

A Necrologia referente ao falecimento de Raimundo José da Cunha Mattos produzida pelo 

IHGB, assemelha ao Elogio Fúnebre produzido pelo Bellegarde ao manter o tom biográfico. Como 

demonstra o fragmento do documento abaixo: 

 

O Instituto Historico e Geographico do Brazil sofreu uma grande perda pela morte 

do seu digno vice-presidente, na secção de geografia, o marechal de campo 

Raymundo José da Cunha Mattos, vogal do conselho supremo militar, oficial da 

ordem imperial do Cruzeiro, comendador na de São Bento de Aviz, ex-deputado de 

duas legislaturas do Imperio, sócio correspondente do Instituto Historico de França, 

da Sociedade Real Bourbonica e da Academia Real das Sciencias de Napoles, 

secretario perpetuo da Auxiliadora da Industria Nacional, e um dos fundadores do 

Instituto Historico do Brazil. A morte, que tão prematuramente o arrebatou dos 

braços de sua família, dos seus amigos, e dos seus consócios literários, não poderá 

ofuscar os títulos de gloria por ele adquiridos com immensos   trabalhos, que levarão 

o seu nome á lista dos nossos mais distinctos e activos literatos. 

 (REVISTA DO IHGB, 1839). 
 
 

O fragmento acima da Necrologia que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro produziu 

referente a Raimundo José da Cunha Mattos é ilustrativo da concepção de história vigente no século 

XIX, que procurava exaltar as personalidades que deveriam ser relembradas e tomadas como 

exemplo, constituíam ídolos, suportes de um culto municiado pela história nacional construída no 

interior do IHGB. A construção do ídolo nas Necrologias e Elogios Fúnebres se davam na polifonia 

que perpassava o histórico, o político e o funerário. 
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  Ainda no interior do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro na secção pública do dia 06 

de abril de 1848 em comemoração ao quinquagenário do IHGB para a inauguração dos bustos dos 

fundadores do Instituto, respectivamente o cônego Januário da Cunha Barboza e do marechal 

Raimundo José da Cunha Mattos, o sócio Francisco Manoel Rapozo de Almeida em seu Elogio 

Histórico refere a Raimundo José da Cunha Mattos com as seguintes palavras: 

 

O Sr. Cunha Mattos era obreiro infatigavel na obra da Ilustração humana; era 

um homem que sabia harmonizar a idolatria política com os sentimentos mais suaves 

de família: este grande homem resumia em alto gráo as nobres qualidades de pai, de 

cidadão e assíduo cultor das letras. 

Dotado de carater firme e enérgico, honrado e integerrimo no exercicio dos 

empregos que ocupava, denodado no transe dos perigos, urbano e acessivel na 

elevação das grandezas humanas, heróe na adversidade, religioso sem fanatismo e 

quase ascetico desprezador das honras mundanas, taes são as brilhantes 

recommendações com que passa á posteridade o nosso illustre e finado consocio o 

Sr. Marechal Raymundo José da Cunha Mattos.  

 (ALMEIDA, 1848). 

 

 
Nas Necrologias e Elogios Fúnebres publicados no interior do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro é evidente a intensão de homenagear, além dos sócios falecidos, os homens que 

se dedicaram em vida à Nação Brasileira. Por outro lado, estes escritos devem ser entendidos 

inseridos na cultura histórica oitocentista que se desenvolveu no Brasil fortemente influenciada pela 

concepção histórica em Cícero, que pode ser sintetizada na expressão historia magistra vitae. 

No ano de 1888 foi à vez de Moreira Azevedo em texto intitulado Os Precursores apresentar 

a trajetória de vida de Raimundo José da Cunha Mattos no interior da Revista do Instituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro. Segue fragmento: 

 

Raymundo José da Cunha Mattos, marechal, vogal do conselho supremo 

militar, oficial da ordem imperial do Cruzeiro, comendador da de S.Bento de Aviz, 

ex-deputado de duas legislaturas do Imperio e sócio de varias sociedades nacionais 

e estrangeiras, foi um varão illustre.  

Dedicando-se á carreira militar, alistou-se nos batalhões patrioticos, que 

pelejaram pela liberdade da nação portuguesa, que era sua pátria. Pelo seu valor, 

civismo e gallhadia militar galgou logo as divisas de capitão. 

Foi subindo e conquistando os postos pelos seus serviços; chegou a 

brigadeiro, a marechal de campo e a commandante das armas.  

Monstrou-se sempre severo e intransigente no desempenho das comissões 

militares de que foi encarregado. 

Na carreira das lettras deixou assignalado seu nome, como na das armas. No 

parlamento ostentou entre todos maior instrução sobre legislação militar. Dedicado 
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ao serviço da patria, prestou-lhes tudo que lhe coube nas forças, e soube consagrar á 

gloria do paiz, que adotou por seu, a penna e a espada.  

Dotado de prodigiosa memoria e de instrucção variada, frequentou o recinto 

das associações litterárias, e foi brilhante e animada a sua acção no areopago das 

lettras. Encantavam-no as delicias do estudo, e o que escreveu perpetuou o seu nome 

entre os bons cultivadores das letras.  
(AZEVEDO, 1888). 

 

 
O texto de Moreira Azevedo segue a mesma lógica dos documentos anteriores publicados na 

Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, apresenta o caráter biográfico como ordenador 

da narrativa referente a vida de Raimundo José da Cunha Mattos. Permeando todos estes textos na 

forma de Necrologias e Elogios Fúnebres é a prática da rememoração dos mortos imbuídas de 

obrigações morais que serviam de exemplo aos vivos. 

Americano do Brasil, em 1924, no texto intitulado Cunha Mattos em Goiaz (1823-1826), 

enfatiza a atuação de Raimundo José da Cunha Mattos na função de Governador das Armas da 

Província de Goiás que é descrito como “uma das mais eloquentes personagens da História de 

Goiaz”. Em gratidão faz referências ao itinerário de Raimundo José da Cunha Mattos pela Província 

de Goiás e pela escrita da Corografia Histórica da Província de Goiás e afirma que: “Nenhum goiano 

até hoje fez mais pela divulgação do ameno torrão central, cujos arcanos Cunha Mattos devassou 

em 1823 em penosas viagens”. E por último enfatiza as contribuições de Raimundo José da Cunha 

Mattos na produção de conhecimento sobre a Província de Goiás em sua Corografia: “Os goianos de 

hoje não devem esquece-lo nunca, a ele que integrou nosso berço nas sociedades de geografia, 

enriqueceu-o nas mapotecas e nos institutos de Historia” (BRASIL, 1924). 

Retomando a Necrologia referente ao falecimento de Raimundo José da Cunha Mattos na 

Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1839, assim reportam em relação a morte 

do seu ilustre membro fundador: 

 

Mal pensávamos nós que na mesma Revista, em que damos a noticia abreviada 

da instalação deste Instituto, teríamos de dar a noticia da infauta morte de um 

de seus fundadores; cumprindo assim um rigoroso dever da nossa associação, 

e pagando ao mesmo tempo a divida de gratidão contrahida para com sua 

memoria. Seu nome fica portanto consignado em nossas actas, recomendando 

á veneração dos Brazileiros, como o de um distincto militar, escritor erudito e 

honrado cidadão. 

(REVISTA DO IHGB, 1839). 
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As Necrologias e Elogios Fúnebres produzidos no interior do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro demonstram que através da escrita imortalizavam o falecido representado que passava a 

existir na história por meio do conhecimento instituído pela escrita. Por meio destes documentos 

procuramos apreender as narrativas da história de vida de Raimundo José da Cunha Mattos 

produzidas no interior do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro após sua morte em 23 de 

fevereiro de 1839. 

 

CONCLUSÃO: 

 

A intensão deste texto foi minimamente responder o questionamento “o que se pode saber de 

Raimundo José da Cunha Mattos? ” a partir do recurso da mediação narrativa em Paul Ricoeur que 

se constitui na confluência entre o sentido próprio de “relato de uma vida” e os “acontecimentos de 

uma vida”; buscou-se nas necrologias e elogios fúnebres publicados na Revista do Instituto Histórico 

Geográfico Brasileiro  reconfigurar a história da trajetória de vida de Raimundo José da Cunha Mattos 

entendida enquanto narrativa possível da singular história de vida do sujeito apreendida na pluralidade 

das experiências vividas no recorte temporal compreendido entre o seu nascimento em 02 de 

novembro de 1776 em Faro no Algarve e a sua morte no dia 23 de fevereiro de 1839 no Rio de Janeiro. 

Neste sentido, a trajetória de vida de Raimundo José da Cunha Mattos apresentou-se como uma 

miríade de traços fragmentados e heterogêneos, sublinhando o caráter plural, múltiplo e paradoxal de 

suas ações e itinerários. Fez necessário, retomar a noção de identidade narrativa em Paul Ricoeur 

constitutiva da ipseidade, na medida que permite incluir a mudança, a mutabilidade, na coesão de 

uma vida narrada como história.  
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REMEMORANDO A HISTÓRIA DA POPULAÇÃO NEGRA DO 

BRASIL 
 

Rita de Cássia Rafael Gonçalves 
 

RESUMO: Essa pesquisa reflete sobre as relações de poder entre africanos e portugueses no 

confronto de colonizador e colonizado iniciado ainda em território africano, e suas posteriores 

consequências causadas aqueles que foram forçados a vir de suas terras para o Brasil. A ocultação da 

história dos africanos e afrodescendentes é uma das faces discriminatória à qual esse grupo social foi 

submetido nesse país. Os povos africanos foram durante três séculos vítimas do sistema escravista 

num Brasil que explorou sua força de trabalho e fez esse mesmo Brasil crescer e prosperar. O estudo 

também faz uma referência ao papel transformador daqueles negros que mesmo ignorados lutaram 

para mudar sua história no contexto social e político da sociedade brasileira, buscando um aposição 

social superior àquela que lhe foi dada de “escravo”, e assim compreender um pouco quem foram os 

africanos que vieram compor o povo brasileiro. 

 

Portugueses na África 

 A liberdade de um homem é o jugo de outro.                                                              

Provérbio africano, Benin. 

     

 Ignorada por uns, idealizada por outros, a África nos dias atuais é vista por estudiosos e 

pesquisadores como continente valioso para humanidade.  O período iniciado a partir de 1500 é 

marcado por um novo sistema geoeconômico orientado para o Atlântico, com uma representação 

comercial, ligando a Europa, a África e as Américas; levando a coroa portuguesa aumentar sua 

dominação sobre as sociedades das Américas e da África, e consequentemente cristalizar sua 

acumulação de capital na escala mundial, garantindo assim autonomia sobre as demais sociedades 

envolvidas. O imenso território africano desde o início do século XVI, foi palco das rivalidades entre 

Espanha, Portugal, França e muçulmanos, que disputavam espaço no continente da África. Saindo 

Portugal, “por algumas décadas”, vantajoso dessa disputa, apesar da ascensão do império africano 

dos Otomanos que resistiam a princípio, a presença dos europeus.  

 Em meados do século XV e no início do século XVI, os portugueses conseguiram estabelecer 

relações de comercio em terras africanas pela costa atlântica, sendo eles os primeiros a explorar essa 

rota para África. Há registro de naufrágio de várias embarcações portuguesas, que precisou aprimorar 

suas técnicas de navegações para atingir tal finalidade.  Começava então mudanças de grandes 

proporções em algumas sociedades africanas com a chegada dos portugueses que enfrentaram em sua 
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chegada, dificuldade para se relacionar com os árabes, povos que já faziam o comercio na região local 

e com líderes das comunidades africanas, sem contar a disputa com outras nações europeias como 

Espanha, Holanda e Itália que também queriam ocupar espaços no novo continente. 

 Superado esse momento o comércio com a África se torna valioso, e muitos lucrativo para 

Portugal, sobretudo, pelas relações econômicas com a exploração de metal precioso, vindo do 

continente negro, que garantiu a coroa portuguesa estabilização na administração do Estado e de suas 

colônias, levando o país a viver uma fase otimista de expansão econômica e política. É importante 

compreender que, enquanto para Portugal “poder” (naquela época) significava” acúmulo de terras e 

bens materiais”, à sociedade africana   o” poder” estava mais relacionado ao controle de pessoas e 

rebanhos, do que ao domínio de fronteiras territoriais, visto que os impérios africanos não 

permaneciam fixos a um único lugar, (VISENTINI,2004, p.16). 

No entanto Portugal, com o passar do tempo, não consegue concorrer com a política de compra 

e venda de mercadorias nas mesmas condições apresentada por seus concorrentes europeus que 

possuíam meios mais eficazes nos negócios. Diante deste quadro desvantajoso os portugueses veem 

outra mercadoria que também interessava aos europeus, e mais tarde impulsionados pelo plantio da 

cana–de-açúcar ás Américas, especificamente ao Brasil a mercadoria “humana”. É importante 

lembrar que a escravidão que já existia na África tinha uma função política e social totalmente 

diferente da que os portugueses passaram a praticar. A ideologia escravista na visão etnocêntrica dos 

portugueses, o interesse pelo acúmulo de capital e expansão dos negócios, mesmo com apoio de 

alguns chefes locais, gerou situação conflituosas entre os diversos povos e Estados africanos. Nesse 

contexto eles (portugueses) passam a ser os pioneiros no tráfico de escravos,no mundo atlântico, 

levando-os primeiro para Europa, depois para   as colônias das Américas.Iniciava-se um novo ciclo 

econômico no triângulo geográfico formado por Europa, África e Américas. Assim confirma Rassi, 

 

Instaura-se, portanto, a escravidão na América, e a Metrópole vai apropriar-se de 

trabalho realizado pelo escravo, favorecendo-se a acumulação primitiva, 

indispensável ao desenvolvimento europeu, na mesma época em que se implantava 

o trabalho livre na Europa, vai, contraditoriamente, estabelecer o trabalho 

compulsório no Novo Mundo, (RASSI,2004, p.36). 

 

Perspectivas africanas no solo brasileiro 

 

Ao longo da história da humanidade, alguns homens escravizaram outros em situações 

diversas, dependendo do interesse de cada época, ou de cada sociedade. O continente africano, que 
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traz essa marca em sua história, isso numa visão “ocidental”, intencional ou não, levou seu território 

e seus nativos despertaram curiosidade, fascínio e, por vezes, repulsa aos mais diversos homens. Por 

uma visão ocidental, impulsionado pela contradição entre os propósitos políticos dessas civilizações, 

favoreceram o desenvolvimento lusitano às estruturas econômicas, sociais e políticas; mas quanto aos 

africanos pelo contrário constitui-se obstáculos, entraves  geradores de uma terrível herança como os 

muitos  estereótipos inferiores com os quais os africanos e seus descendentes espalhados por 

territórios estranhos ao seu, foram identificados. A busca por uma identidade do povo negro no país 

envolve circunstâncias, interesses e múltiplos fatores: históricos, psicológicos, linguísticos, culturais, 

políticos, econômicos, sociais e geográficos. Uma história que deve ser repensada nesse círculo em 

construção e reconstrução, a busca por uma etnia nacional que é certamente a formação do povo 

brasileiro, não pode ser erguida por uma única variante, por uma história até então contada apenas do 

ponto de vista do “outro”, como único, hegemônico, absoluto, com uma essência ilusória. A 

identidade, que para Nogueira (2012, p.18) “compreende um conjunto de traços: étnicos, linguísticos, 

históricos, socioculturais, intelectuais, míticos e religiosos”. 

O forte vínculo que o Brasil teve no passado com a África, levando o país a ter a segunda 

nação africana, fatos confirmados por pesquisas que demonstram um percentual bem próximo dos 

50% de afrodescendentes na formação do povo brasileiro, nos leva a entender que a história da África 

e do Brasil mantém uma relação bem próxima, mesmo sendo ignorado pela elite colonizadora, desde 

o início da chegada dos primeiros escravos traficados para esse país em 1538. No Brasil República, 

nas últimas décadas, é possível perceber oscilação na diplomacia entre os dois continentes 

dependendo da visão política do chefe de Estado. Sendo que, houve nas duas últimas décadas grande 

envolvimento das duas nações, tendo o Brasil firmado acordos comerciais bilaterais com países 

africanos, Visentini (2014, p.188). 

Se o Brasil atual é fruto de uma construção histórica que envolve várias etnias, reconhecendo 

o valor e a contribuição que cada uma agregou ao   pais, existe duas   a ser destacado pela sua presença 

marcante nas bases de formação dessa sociedade, que perpassou por um Brasil colônia, monárquico 

república, entre ditaduras e democracias, as etnias europeias e africanas. O impasse ocorre, quando 

de forma injusta, a historiografia nacional enfatiza a contribuição positiva da imigração europeia na 

formação do Brasil, essa mesma historiografia omite essa contribuição sobre a diáspora africana no 

solo brasileiro. E nessa questão que se encontra a inquietude deste trabalho, procurar compreender o 

que alega a historiografia oficial, que os africanos e afrodescendentes aceitaram pacificamente suas 

intervenções participativas no desenvolvimento da sociedade via um processo de 
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subdesenvolvimento e de dependência conforme o protagonismo europeu. Refletir meios de 

desconstrução, nas falhas existentes na historiografia brasileira  sobre o papel desenvolvido pelos os 

africanos no contexto do desenvolvimento dessa sociedade que se fez nação. O africanista Visentini 

que diz, 

 

“os três grandes ciclos de prosperidade econômica que marcaram o Brasil desde 1500 

estiveram pelos menos em algum momento, assentado sobre a mão de origem 

africana sobre os qual os senhores de escravo adquiriram seus lucros... mas também 

ocorreu o intercâmbio de outros produtos, como a troca de experiências 

socioculturais”. (VISENTINI, 2014, p.190). 

 

Construindo identidades no solo brasileiro 

   É preferível prender coisas úteis, a aprender coisas admiráveis. 

                      Santo Agostinho. 

 

As relações entre o continente africano e o Brasil tem sua origem nos marcos do antigo sistema 

colonial, passando o Brasil a participar da economia mundial, com a formação das redes comerciais 

interoceânicas no século XVI, ocupando o Brasil um lugar periférico no âmbito dessas relações 

internacionais. A colônia portuguesa, teve como eixo estrutural de sua economia os três grandes 

pilares: a dependência externa, o latifundiário e a escravidão. O escravo africano foi utilizado nas 

diversas atividades econômicas da colônia, sendo ele o preferido pelos portugueses, por atenderem 

de uma maneira mais completa suas necessidades, alienados pela proximidade cultural e habilidades 

nas técnicas de produção. (VISENTINI, 2014).      

 A independência política obtida pela colônia em 1.882 não alterou a maneira da organização 

de sua economia, fundadas no trabalho escravo, nem as relações sociais se modificaram no cotidiano 

das pessoas, prevaleceu a extrema diferença de classe impostas pelo papel colonizador no jogo do 

viés ideológico marxista, determinante no desenvolvimento social e no modo de produção utilizado. 

O escravismo foi a principal forma de trabalho na organização da sociedade brasileira por mais de 

trezentos anos, esse tipo de exploração de trabalho foi a principal forma de acumulação de riquezas 

do país. Souza, (2006, p.81) diz “assim era a sociedade escravista brasileira: baseada numa relação 

de trabalho colonial que se manteve igual depois da independência de Portugal, na qual os centros 

mais dinâmicos e capitalizados da economia dependiam do trabalho escravo”.  
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 A sociedade e cultura brasileira apesar de ser formada na confluência de tão variadas matrizes, 

fez do Brasil uma etnia nacional, um povo nação, um fator positivo na formação do Estado brasileiro, 

o que não significa ausência de antagonismo social. Esta nação tem enfrentado historicamente muitas 

lutas, por um projeto igualitário enquanto cidadãos em sua estrutura social, sobre tudo, aos africanos 

e seus descendentes, que como diz Ribeiro (2015, p.89) “conscritos nos guetos de escravidão é que 

os negros brasileiros participam e fazem o Brasil participar da civilização de seu tempo”. Estudos e 

análises dos indicadores sociais desagregados por raça evidenciam as desigualdades raciais presentes 

no Brasil, num questionamento sobre o que há de real na chamada democracia racial brasileira, como 

diz Enriques: “conferi autoridade às denúncias dos movimentos negros contemporâneos sobre as 

diferenças de direitos e oportunidades existentes em nossa sociedade em prejuízo da população 

negra”. (ENRIQUES,2002, P.6). 

 O Brasil é o país com a maior população negra fora da África, dados confirmado ano após 

anos, em todas as pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística confirmam, 

os negros e mestiços, formam mais da metade da população. Diante desse quadro fica a pergunta. Por 

que a grande dificuldade da inserção do negro no mercado de trabalho, sobre tudo em área de maior 

status social? É explicita a presença do negro em ocupações setoriais onde há menor remuneração e 

expectativa de projeção social. Nesse sentido diz Rassi:” isso provoca problemas sociais graves, 

decorrentes de fatores que impeçam essa referida inserção: problemas históricos, educacionais, 

governamentais e ainda, o racismo presente em nossa sociedade” (RASSI,2004, p.55). 

 Convém enfatizar, que o povo negro sempre resistiram ao sistema opressor de escravidão, 

reagiam de diversas maneiras, resistindo as rebeliões, fugas, assassinando senhores e feitores, os 

quilombos, até a própria morte. Para Lopes, “a resistência étnica e as rebeliões foram as formas mais 

frequentemente usadas para mostrar que a contradição coisa e pessoa somente existia na cabeça dos 

filósofos e juristas” (LOPES,1987, p.13). A lei Áurea sinalizou em1888, o fim de uma era histórica 

no Brasil, representando na prática o reconhecimento jurídico de uma nova ordem econômica e 

política, seguido pela Proclamação da República, esse novo Estado chega compatibilizando o estágio 

de desenvolvimento das forças produtivas já estabelecidas no país. O legado deixado com fim da 

escravidão, manteve o negro em uma posição de inferioridade social. Assim,  

 

No Brasil, a abolição significará a exclusão dos ex-escravos das regiões e setores 

dinâmicos da economia. Em grande maioria, eles não serão ocupados em atividades 

assalariadas. Com a imigração massiva, os ex-escravos vão se juntar aos 

contingentes de trabalhadores nacionais livres que não tem oportunidades de 
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trabalho senão nas regiões economicamente menos dinâmicas, na economia de 

subsistência das áreas rurais ou em atividades temporárias, fortuitas, nas cidades 

(THEODORO, 2008, p.27            apud VISENTINI, 2014, p.191). 

 Os debates políticos, econômicos e sociais das elites brasileiras no novo Estado republicano 

foi pouco positivo com relação a incorporação da mão de obra negra livre nos setores mais 

representativo da economia nacional, processo que e estende até os dias atuais. Aquele período tem 

um marco discriminatório com a teoria do branqueamento que predominava entre os intelectuais do 

país e o poder público. Estudos apontam que existe uma correlação entre discriminação racial e 

origem social, onde a cor e raça são fatores que impossibilitam a ascensão social dos negros no Brasil, 

(VISENTINE, 2014 p, 193).  

 Todavia, as condições de inserção social do negro no  pais ,bem como sua contribuição na 

construção da sociedade brasileira, não passaram despercebidas pela  comunidade negra, que desde 

o período da escravidão, se organizam, buscando alternativas de vida, como os quilombos, já na 

república até os dia atuais, ha formação de grupos variados espalhados pelo país buscando o 

reconhecimento do negro  como cidadão brasileiro e portanto, digno de direitos e igualdade que a 

legislação dispõe para os brasileiros. 

 Compreendendo que o sujeito é construído dentro de significados e representações culturais, 

marcadas pelas relações de poder, e pelas repressões das diferenças no interior dos grupos, os nomes 

citados a seguir, que por omissão da historiografia brasileira, são bem poucos conhecidos, não estão 

incluídos entre os heróis e/ou heroínas da história deste país, nem são retratados em filmes, livros ou 

outros meios de comunicação, a visão eurocêntrica excludente, continua a vigorar; no entanto, fazem 

parte de alguns/algumas personagens negras da história do Brasil. São eles/as: Luiz Silva (Cuti) 

escritor– poeta –obras: Poemas da carapinha (1978)-Batuque de tocaia (1982) – Negros em conto 

(1996) – Suspensão (1983) – Flash crioulo sobre o sangue e o sonho (1987) – Quizila, (1987), etc. 

Solano Trindade-poeta, teatrólogo, artista plástico. Em 1936 fundou a Frente Negra Pernambucana e 

o Centro Cultural Afro-brasileiro. Antonieta de Barros –primeira parlamentar negra no Brasil-

1934/1947. Dandara –guerreira e líder de rebeliões de escravos, foi uma das lideranças femininas 

negras que lutou contra o sistema escravocrata, inclusive no quilombo do Palmares. Lélia Gonzalez- 

Militante do Movimento Negro. Em 1970 fundou o Instituto de Pesquisas das Culturas Negras(IPEN), 

foi Membro efetivo do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher(CNDM) Oliveira, R., (2005). 

Maria Filipa – Natural de Itaparica, a heroína negra foi uma liderança destacada em 1822, na luta 

contra o domínio português, quando comandou dezenas de homens e mulheres, negros e índios, na 

queima de 42 embarcações de guerra que estavam aportadas na Praia do Convento, prontas para atacar 
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Salvador. Mãe Menininha do Gantois – Umas das mães-de-santo mais famosas e importantes do país, 

Maria da Conceição Nazaré, mais conhecida como Mãe Menininha do Gantois, foi uma das grandes 

defensoras da preservação dos cultos Afro-brasileiros na época da escravidão. Luiza Mahin – Trazida 

à Bahia pelo tráfico de escravos, desempenhou importante papel na Revolta dos malês, última grande 

revolta de escravos ocorrida em Salvador (1835).  Mãe de Luiz Gama, poeta e abolicionista, ela 

acabou deportada para a África devido à participação em rebeliões negras. Aqualtune -  princesa do 

Reino do Congo, foi trazida escravizada para o Brasil, Integrou-se aos movimentos de fugas que 

explodiam no regime escravista, tornando-se uma liderança importante para os quilombos de 

Palmares, informações extraídas do texto” A mulher negra” de Maria Nilza da Silva. 

Conclusão: 

       O desenvolvimento da tecnologia náutica levou os europeus a encontrar novos mercados 

internacionais, e como consequência o contato com novas civilizações diferentemente em sua forma 

de vida política, econômica, social e religiosa. O etnocentrismo europeu foi incapaz de absorver o 

relativismo cultural o que possibilitaria a compreensão de outras verdades, equacionando as 

diferenças com alternativas e não com ameaças Rassi (2004, p.15). Diferenciar-se um dos outros é 

uma característica que só o homem possui. Para Rassi, “a alteridade nos permite deixar identificar 

nosso pequeno espaço da humanidade com a humanidade e de rejeitar o outro fora de nós mesmos” 

(RASSI 2004, p.17). A leitura do livro V da coletânea História Geral da África (UENSCO, 2010) nos 

leva a concluir tão devastadora e maléfica foi a presença dos europeus, iniciada pelos portugueses 

naquele continente para com os grupos étnicos que tiveram contatos. A entrada dos portugueses na 

África teve um caráter comercial, no princípio os europeus portugueses se interessaram pelo ouro 

africano, depois, a partir da segunda metade do século XVI, o tráfico de escravos passou a ocupar o 

primeiro plano, assegurando o desenvolvimento econômico de Portugal com os grandes lucros 

obtidos garantindo acumulação de capital.As trocas entre as duas civilizações eram desiguais, visto 

que os europeus exportavam produtos de baixo custo, em troca dos quais conseguiam um número 

abundante de mão de obra barata que lhes renderiam altos lucros. “Deste modo, se eles não tentaram 

conquistar o continente, do ponto de vista demográfico, causaram um grave prejuízo à África” (Ogot, 

2010, p.26). Sem esquecer claro, do prejuízo irrecuperável aos nativos africanos: “o do interior, o da 

alma...”. 

        Por desconhecimento e negação do outro, o “desencontro” marca o encontro entre Brasil e 

África. Estigmatizados como seres inferiores, com mentes insignificantes, sua alteridade foi negada 

por aqueles que dependiam deles em muitos aspectos (OLIVEIRA, D.,2015). Por muito tempo 
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vivemos com pouco conhecimento sobre a África e sua cultura, tendo apenas a Europa como 

referência, algo repugnante já que somos da terra onde sua população representa nada menos que a 

metade formada por afrodescendentes. Esse trabalho teve a, intenção em determinada parte, de situar 

as influências negras na formação da sociedade brasileira, omissa nos meio de comunicação em massa 

e, na historiografia do país, sendo que apenas nas últimas décadas surgiram estudos sobre essa tema; 

fruto da luta de grupos que resistem as opressões das classes dirigentes. Para Lopes, “a ideia de cultura 

negra se aprende à necessidade do conhecimento de segmentos populacionais e classes sociais que 

forma um universo alternativo dentro da sociedade brasileira” (LOPES, 1987, p.7). No Brasil, é 

indigna a distância entre ricos e pobres, somando-se a ela, a discriminação que pesa sobre os 

afrodescendentes que constituem essa maioria de pobres. Concluímos então, que entre todas as lutas 

e resistências que o povo africano enfrentou, e que ainda hoje é um desafio, é a luta perversa pela 

conquista de um lugar e de um papel de reconhecimento na sociedade nacional a mais árdua de todas, 

independentemente da questão do gênero do individuo, embora a situação da mulher negra no Brasil 

de hoje manifesta uma  realidade vivida no passado pelos seus ancestrais, onde ela continua sendo 

vítima na escala social, e é aquela que mais carrega as desvantagens do sistema injusto e racista do 

país. Ciente de que, existe a história do negro sem o Brasil, mas não existe a história do Brasil sem o 

negro, a participação do povo africano e afrodescendente nesse território vai muito além da 

escravidão. 
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A LOUCURA EM GOIÁS: DA LIBERDADE À 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO (1930-1954)391 
 

 

Ronivaldo de Oliveira Rego Santos392 
 

 

RESUMO: Trata-se de mostrar as representações da loucura em Goiás no contexto da transição da 

capital do Estado para Goiânia. Discute-se, portanto, como a loucura era vista na cidade de Goiás, 

considerada, pelos mudancistas, na década de 1930, um lugar insalubre. Tal postura sobre essa cidade 

produziu uma narrativa que levou entre outras coisas à construção de Goiânia, idealizada para ser 

uma cidade moderna, organizada e salutar. Contudo, nos primeiros anos da nova capital, a presença 

dos tipos de rua, dos mendigos e dos bobos era comum. Essa presença dos anormais provocou a 

difusão e o fortalecimento de discursos e ações de controle da população, para se concretizar o projeto 

de melhoramento do povo do sertão. Esse movimento sustenta a construção do Hospital Psiquiátrico 

Prof. Adauto Botelho, em 1954, em Goiânia. Esse manicômio representará a institucionalização da 

loucura em Goiás, uma instituição que tratará a loucura em nome do Estado. 

 

Palavras-chave: Loucura. Goiânia. Institucionalização 

 

 

Introdução  

 

 A história da loucura percorreu um longo percurso até sermos capazes de contar algumas 

linhas dessa história em Goiás. No Brasil essa história é carregada de peculiaridades, entre as quais 

se destaca a maneira como o racismo de estado ou racismo político (FOUCAULT, 1999)393 organizou 

as relações sociais, culturais e políticas. Seja por meio da inserção dos imigrantes para o 

embranquecimento do povo, seja por meio do controle dos casamentos, seja ainda, pela restrição aos 

                                                           
391 Este texto apresenta os resultados pesquisa de mestrado em história, obtidos até aqui. Esta pesquisa é financiada pela 

FAPEG. 
392 Mestrando em História pela PUC – Goiás. Pesquisa Orientada pelo Professor Dr. Eduardo Sugizaki (PUC-GO). 
393 Sobre essa questão os argumentos de Foucault (1999) são importantes para se entender como eles ainda explicam 

nosso tempo. Segundo ele essas políticas estavam atreladas às ações de cunho higiênico. Apresentavam-se como um 

dispositivo de controle social, de disciplinamento, de massificação e individualização, de esquadrinhamento. Além disso, 

estavam atrelados aos preceitos de modernização dos estados e das políticas de governo das massas. Isso porque, de modo 

geral, essa perspectiva de governo tende a produzir inimigos e a produzir igualmente “[...] eliminação do perigo biológico 

e ao fortalecimento, diretamente ligado a essa eliminação, da própria espécie ou raça” (FOCAULT, 1999, p. 306). 
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imigrantes para se produzir uma raça pura394. Esse projeto eugenista não cessou de influenciar o saber-

poder médico, que por sua vez influência sobremaneira as políticas públicas no Brasil. 

 Esta perspectiva eugenista permeou o ideário médico e psiquiátrico brasileiro de modo 

sistemático durante a primeira metade do século XX. Em função disso, muito se combateu as pessoas 

consideradas degeneradas, portadores de males hereditários. Trata-se, portanto, de discutir esse 

contexto, pois ele possibilitou a construção do Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho, em Goiânia, no 

ano de 1954. No quadro geral da dissertação, reconstituímos os principais acontecimentos no Brasil 

e em Goiás, no que diz respeito a questão da loucura. Nesse sentido, discute-se qual a relação do saber 

médico na produção do combate à loucura, bem como se analisa a relação entre a eugenia e o 

enfrentamento à loucura. Para este excerto, nos limitamos a discutir o modo segundo o qual Hospital 

Psiquiátrico Prof. Adauto Botelho passa a representar a consolidação do saber e do poder psiquiátrico 

em Goiás, inserido no bojo deste projeto mais amplo: o pretensioso projeto de melhoramento da raça.  

 Do ponto de vista metodológico esta pesquisa situa-se no horizonte de uma história 

epistemológica da saúde, cujos fundamentos teóricos são Robert Castel e Foucault. Aqui não os 

citamos constantemente como em um exercício exegético, apenas tomamos-lhes emprestadas as 

ferramentas conceituais. No trato com a loucura, isso quer dizer que nos interessa compreender como 

as relações entre poder e saber constituem os modos de representação e ação sobre o louco e a loucura. 

Além do mais, trata-se de entender como se processam os modos de agir e pensar em determinada 

sociedade. No contexto da pesquisa sobre a loucura em Goiás, é necessário entender esse Estado em 

relação ao mundo e ao Brasil. Sendo assim, utilizamos fontes que vão da literatura (contos como 

André Louco, de Bernardo Élis) passando pelos documentos oficiais (como os Relatórios de Pedro 

Ludovico Teixeira ao Presidente Getúlio Vargas, em 1933; os Relatório dos Governadores Jeronymo 

Coimbra Bueno (1948, 1949) e Pedro Ludovico Teixeira (1952) à Assembleia Legislativa de Goiás) 

os jornais (Folha de Goiás e O Popular) e revistas (Revista Oeste) que falam de Goiás entre o período 

de 1930 a 1950, especialmente no que diz respeito à loucura e as políticas relativas a ela. Para este 

texto, contudo, nos limitamos apenas ao uso de fontes que nos possibilitam uma visão global da 

dissertação. 

                                                           
394 Sobre essa questão o livro Raça pura: uma história da eugenia no Brasil e no mundo, Pietra Diwan mostra como se 

desenvolveram os ideais eugênicos no mundo e em especial no Brasil. Sobre o caso brasileiro a autora, no último capítulo, 

narra a forte influência de médico Renato Khel, na produção desse ideário. 
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 Finalmente, notamos que não basta apenas fazer os apontamentos do porque esse Hospício 

foi construído, mas mostrar como ele é gestado para ser uma instituição que representa um ideário, o 

espírito de um tempo. 

 

 

Contextualizando a loucura antes de Goiânia 

  

 As questões sanitárias eram colocadas frequentemente na agenda do Estado brasileiro, 

durante as três primeiras décadas de século XX. A partir do governo Vargas essa questão se arrefece 

e passa ter papel fundamental na produção das decisões políticas. O saber-poder médico passou a 

figurar como um importante instrumento social e político, da construção da imagem de um Brasil 

doente e pouco civilizado, nas primeiras décadas do século XX. Entre os documentos395 produzidos 

na época deve-se destacar o Relatório de Belisário Penna e Arthur Neiva, no qual os médicos 

descreveram a situação sanitária dos rincões do Piauí, Pernambuco, Bahia e Goiás. Sobre a região de 

Goiás, relativamente ao período de 1912-1916, diz o relatório dos médicos: 

 

Foi bem dolorosa nossa impressão da região percorrida muito penosa e 

desconfortável nossa excursão, pela escassez ou ausência mesmo de recursos, pelo 

atraso e ignorância de seus habitantes, embora hospitaleiros e de índole pacifica e 

prestimosa. É uma região que embora há séculos habitada, ainda se encontra 

impermeável ao progresso, vivendo os seus habitantes como povos primitivos 

(NEIVA, PENNA, 1916, p. 199). 

  

 Como mostram os médicos, entre as justificativas possíveis para a explicação do aparente 

estado decadente dos sertanejos, a falta dos elementos ditos civilizatórios estava entre os principais. 

Sendo assim, era preciso produzir um grande empreendimento que se voltasse para o melhoramento 

da raça, especialmente do povo que se encontrava nos sertões. 

 Nesse ponto, o discurso médico-administrativo de Pedro Ludovico alinhava-se 

perfeitamente a relatórios como esses, que sustentavam que os sertões eram decadentes, e que o Brasil 

                                                           
395 São também relatórios que contribuíram na formatação desse ideário os seguintes: LUTZ, Adolpho; MACHADO, 

Astrogildo. Viajem pelo rio S. Francisco e por alguns dos seus afluentes entre Pirapora e Joazeiro. Mem. Inst. Oswaldo 

Cruz, 7(1): 5-50, 1915; LUTZ, Adolpho; PENNA, Oswino Alvares. Estudos sobre a schistosomatose, feitos no Norte do 

Brasil, por uma comissão do Instituto Oswaldo Cruz: relatorio e notas de viajem. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 10(1):83-

94, 1918. Estes e outros documentos estão disponíveis em: 
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=289 

http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=289
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somente deixaria de ser um grande hospital396 se os sertões fossem civilizados, melhorados, 

purificados.  

 No relatório enviado em 1933 ao então presidente da República Getúlio Vargas, o interventor 

federal em Goiás, Pedro Ludovico Teixeira fez duras críticas acerca das condições sanitárias da 

Cidade de Goiás. Entre os argumentos que tentavam construir a imagem de uma cidade decadente, 

estavam presentes as imagens da loucura. Constituída para ser mais um representante de uma 

sociedade decadente, a imagem dos bobos era assim descrita pelo interventor. 

 

Caracteriza-se esta instituição pela tendência comum, verificável em muitas das 

famílias goianas, de manter cada uma delas um bôbo – mentecapto, idiota, imbecil – 

para o serviço de transportes domésticos, especialmente o de água. Há numerosas 

famílias que se beneficiam dos serviços desses desherdados da sorte, transformando-

os em escravos irremissíveis, a troco dos restos de comida e de um canto para dormir, 

não raro entre os animais domésticos. [...] Contam-se ás dezenas, nesta Capital, os 

infelizes classificáveis no extenso grupo patológico dos débeis mentais, desde os 

imbecis natos até os cretinizados pela miséria física ou por outras causas 

degenerescentes, congênitas ou adquiridas, os quais, como verdadeiras maquinas, se 

esbofam nos trabalhos caseiros das famílias que os acolhem (TEIXEIRA, 1933, p. 

115).   
 

 A loucura recebe os mais diversificados nomes pelas palavras do interventor: bobos, débeis 

mentais, mentecaptos, idiotas, imbecis. Tal caracterização evidencia o modo como a loucura é 

interpretada pelas autoridades que propunham uma marcha civilizatória. Como se vê, a loucura é 

representada como o outro da razão, mas também como o outro da civilização e do progresso. Se, 

como destaca Pedro Ludovico, os bobos eram uma instituição dos moradores da cidade de Goiás, só 

o eram porque eles eram, assim como sua cidade, decadentes.  

 Essa é a narrativa que sustentará todo o discurso mudancista, movimento que proporá a 

mudança da capital e que dará os primeiros passos para a construção de Goiânia, cidade projetada sob 

o signo da utopia civilizatória e sanitária.  

 Mas a loucura não foi narrada apenas pelo interventor. Em um tom diferente, os ‘bobos’ da 

cidade de Goiás são destacados em outras fontes, entre as quais destacamos brevemente aqui, as 

literárias. Embora não seja explicitamente sobre cidade de Goiás, certamente um dos textos sobre a 

loucura no Estado de Goiás entre os mais importantes está o conto André Louco, de Bernardo Élis, 

                                                           
396 Segundo Lima e Hochman (1996, p. 24) esse axioma foi uma “[...] denúncia feita pelo médico e professor da Faculdade 

de Medicina do Rio de Janeiro, Miguel Pereira, em outubro de 1916, tornou-se um emblema das posições críticas à ordem 

social e política da Primeira República. Esta frase é apontada como o marco da origem da campanha do saneamento rural 

[...]”. 
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cuja verossimilhança com a antiga capital é notável. Esse conto, construído para representar um tempo 

e um espaço em Goiás, conta, ao nosso ver, com semelhanças em relação ao que dizia o interventor, 

mesmo produzindo representações diferentes sobre a loucura, acaba colocando-a como o outro da 

razão. Nessa narrativa, o autor goiano mostra como a loucura era vista em uma sociedade formatada 

a partir de muitos vínculos místicos, como Élis mostra a partir da personagem, Marangã, que por ter 

se relacionado incestuosamente com seu irmão havia se tornado uma espécie de monstro que comia 

os cueiros sujos.  

 De todo modo, André é o maior símbolo da loucura, na perspectiva dos moradores da cidade 

descrita por Élis. O modo como ele é apresentado, o outro da razão, explicita-se por seu aspecto 

animalesco, violento. De tal modo que os crimes que aconteciam na cidade eram, amiúde, atribuídos 

ao louco. Narrando a história de um incêndio que acometeu o sítio do personagem Lorindo, nota-se 

a responsabilização do louco: “A notícia correu e ninguém pensou senão em André Louco” (ÉLIS, 

2005, p. 22-23). 

 Ainda na literatura goiana, outra autora que trata da loucura é Cora Coralina. Em seu livro 

Estórias da casa velha da ponte, ela descreve o modo como os loucos ou todos os considerados 

desrazoáveis, eram tratados. Ele inclusive, em determinada medida, ratifica a questão do trabalho de 

pegadores de água, levantada por Pedro Ludovico. 

 Todavia, diferentemente do modo com trata o interventor, Cora parece dar voz a loucura, 

isto é, deixar que ela fale, como no caso da personagem Miquita. Carregadora de água para muitas 

famílias, certo dia, Miquita foi para um bar. Lá sofreu de agressões e ficou completamente cheia de 

hematomas. No dia seguinte, ao ir buscar água foi questionada: “ - Coitadinha da Miquita... Caiu da 

escada da Carioca com pote de água na cabeça... se machucou, não foi Miquita?” (CORALINA, 2006, 

p. 51). Rapidamente Miquita respondeu: “- Foi não, dona... Caí nada não... É só que muié de bem que 

nem eu, não pode se misturá com muié-dama” (CORALINA, 2006, p. 51). 

 Mesmo sendo encerrada no Asilo da cidade, esse não representava o Estado e sim a igreja. 

Goiás também deixaria de ser capital, para dar lugar à utopia sanitária chamada Goiânia, uma cidade 

idealizada, sonhada para ser o avesso da antiga capital. 

  

A loucura em Goiânia: o inicio do encerramento estatal 

 

 Criada para representar os ideais civilizatórios, sanitários e modernos, Goiânia seria o outro 

tanto da cidade de Goiás quanto de todo o resto do Estado de Goiás. Além disso, se encaixaria 
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sistematicamente ao movimento denominado de Marcha para Oeste, cujo começo se deu 

aproximadamente um ano depois do início da construção da nova capital. Ora, tudo que se construísse 

na nova capital passaria a se constituir no imaginário dos seus idealizadores como sendo racional e 

civilizador. De tal modo, que a Revista Oeste, periódico criado para fazer propaganda do Estado Novo 

e apologia ao Governo de Goiás397, não limitou esforços para enaltecer as grandes obras engendradas 

em Goiânia. 

 Entre elas estavam a Penitenciária, a Colônia Santa Marta, escolas e outras instituições 

estatais398. Mas não era só das instituições de ‘melhoramento399’ que essa revista falava. Na edição 

de 1942, ela deixou rastros apontando para o modo como a loucura se encontrava na nova capital. No 

texto chamado Tipos de Rua, cuja autoria não é citada, lê-se o seguinte: 

 

Vão se acabando os nossos tipos de rua. Não se veem hoje, como outrora, os “Funga-

funga”, os “Zé Mangarito”, os “Antônio Louco” e outros, no espalhafato que 

armavam em plena via pública, cada qual na sua especialidade, acossados pela 

garotada, e que fazia muita gente vir à janela. Desapareceram (REVISTA OESTE, 

07/1942, p. 12). 
  

 Os tipos de ruas, entre eles os considerados loucos, mesmo presentes na paisagem da nova 

capital, paulatinamente iam, como diz a citação, se acabando400. A loucura, frequentadora da rua, teria 

seu lugar tomado pelos espectros civilizatórios e modernizantes, representado pelo carro Ford, como 

                                                           
397 Sobre a perspectiva da Revista Oeste Schwab (2010, p. 48) corrobora nossa informação: “A publicação pode ser vista 

através de dois ângulos: como um meio de divulgação das ações e da doutrina do Estado Novo e Getúlio Vargas em 

âmbito nacional; e na esfera regional, a revista mostra-se como um veículo de produção de ideologia na medida em que 

se volta cada vez mais para a política, principalmente no que diz respeito à figura de Pedro Ludovico, enfatizando seus 

atos e inserindo-o no plano ideológico nacional”. 
398 A partir de 1944, as últimas edições da Revista Oeste se dedicaram em fazer matérias sobre essas instituições. 
399 Nietzsche já questionava esse ideal de melhoramento e modo como ele se constituía em um meio de amansamento e 

adestramento do homem. Em Crepúsculo dos Ídolos Nietzsche assevera “Chamar a domesticação de um animal sua 

“melhora” é, a nossos ouvidos, quase uma piada. Quem sabe o que acontece nas ménageries duvida que a besta seja ali 

“melhorada”. Ela é enfraquecida, tornada menos nociva; mediante o depressivo afeto do medo, mediante dor, fome, 

feridas, ela se torna uma besta doentia.— Não é diferente com homem domado, que o sacerdote ‘melhorou’” 

(NIETZSCHE, CI, Os “Melhoradores” da humanidade, § 2) . 
400 Embora em temporalidades diferentes, o sentido da rua e os “tipos” que nela vivem é apontado por Magali Gouveia 

Engel, em Os delírios da razão. No contexto do Rio de Janeiro das primeiras décadas do século XIX, a autora nos ajuda 

a compreender o contexto de Goiânia, nos seus primeiros movimentos: “[...] a presença da loucura nas ruas da cidade 

despertava o riso, a compaixão, as injúrias grosseiras e a troça, às vezes, cruel. Sentimentos mistos e contraditórios que, 

oscilando entre a aceitação e a rejeição, demonstram de qualquer forma a existência de um espaço de convívio entre o 

louco e o não-louco, no qual ambos sabiam perfeitamente como se defender um do outro. Nesse contexto, a loucura 

possuía uma ‘visibilidade imediata’, revelando-se aos olhos da população urbana por meio do vestuário exótico, de hábitos 

estranhos, de atitudes diferentes, de gestos e palavras ‘incompreensíveis’, de alterações na fisionomia [...]” (ENGEL, 

2001, p. 24). 
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no trecho que se segue: “Vai-se com eles grande parte da poesia das velhas ruas, onde o buzinar do 

‘Ford’ não dá ensejo a espetáculos dessa natureza” (REVISTA OESTE, 07/1942, p. 12).  

 Se por um lado não temos a confirmação ou mesmo as evidências cabais de como a loucura 

se situava na nova capital, esse pequeno trecho nos mostra que ela estava presente de algum modo. 

A presença da loucura é como que uma ruptura na estrutura social que precisa ser esquadrinhada. O 

primeiro enfrentamento ocorre com o Ford, mas depois ocorrerá com a polícia que será quem 

combaterá os loucos ou alienados, mas também todos os tipos de rua.  

 Na seara de documentos da década de 1940, pinçamos um que retrata a maneira segundo a 

qual o Estado se organizaria para efetuar o governo da população que habitava as ruas401. No caso 

específico dos loucos e psicopatas há o Decreto-Lei 847 de 12 de fevereiro de 1947402. Este 

documento trata da criação do Serviço de Assistência aos Psicopatas do Estado de Goiás. As alíneas 

do art. 1 º dizem: 

 

a) – realizar, nos estabelecimentos que o integram, tratamento e assistência as 

pessoas que apresentarem perturbações mentais; 

b) – dar amparo médico social, não só aos predispostos a psicopatas, como também 

aos egressos dos estabelecimentos psiquiátricos; 

c) – zelar pela proteção legal dos psicopatas; 

d) – assistir e tratar a infância anormal e delinquente; 

e) – instituir práticas tendentes à higiene e profilaxia mentais e, em todos os aspectos, 

contribuindo por meio da propaganda e da divulgação, para a perfeita 

compreensão dos problemas das psicopatias; 

f) – coletar os dados estatísticos relativos à sua organização e atividade (DECRETO-

LEI Nº 847). 

  

 Nota-se que há a produção de uma relação entre loucura e o crime, que no documento 

apresenta-se como sui generis. Se há a relação entre o crime e a loucura, não poderiam os loucos 

continuarem nas ruas, perambulando pela cidade. Como se destaca no ideário desse período era 

preciso encerrar os loucos, para tratá-los. Ademais, era preciso também, como mostra o documento 

supracitado, controlar também a população que ainda não manifestou sua loucura e os potenciais 

loucos. Esses processos podem ser vistos na medida em que o decreto-lei 847 trata dos egressos do 

hospício e do combate por meio de medidas higiênicas e profiláticas, bem como por meio do 

levantamento estatístico do número de loucos. 

                                                           
401 Há também uma portaria que trata do modo como os mendigos deveria se portar e se organizar, a Portaria nº 28 de 15 

de janeiro de 1948. Nesse documento, fala-se da necessidade de se cadastrar e se colocar placas nos mendigos, como 

forma de controle da mendicância. 
402 Esse decreto entra em vigor nas proximidades do convenio assinado para a construção daquele que seria o Hospital 

Psiquiátrico Prof. Adauto Botelho. Esse convênio só foi possível em função do decreto 8550 de 1946, que possibilitou a 

construção ou reforma de instituições psiquiátricas no Brasil. 
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 Esse decreto será o primeiro documento e nível estadual a prevê o papel do hospital 

psiquiátrico que seria construído na capital, fato que se concretizou apenas em 1954, ano de sua 

inauguração. Na cerimônia de inauguração um dos discursos que merece a atenção é o do então 

Secretário do Estado da Saúde, José Peixoto da Silveira, que analisamos. 

 No quadro geral de todo esse projeto que mistura saúde, razão e civilização, a inauguração 

do Adauto Botelho representa, pelo menos na boca de seus idealizadores muito mais que uma 

empreitada científica. A imagem do hospital é forjada para ser ao mesmo tempo científica, 

paradoxalmente, uma consequência das forças divinas, que sustentavam a razões nacionalistas 

daqueles homens idealizadores. O manicômio simboliza uma marcha de fé:  “[...] embrenhando-se 

pelos sertões a dentro, onde mora o cerne da nacionalidade ‟, nesta jornada evangelizadora da saúde 

de nossa gente, nesta marcha benfazeja de luz e de fé” (FOLHA DE GOIÁS 03/04/1954). 

 Essa última parte do discurso é a salvaguarda para as linhas e os conceitos que as precedem. 

Não só em nível conceitual, mas em nível político e moral, o discurso representa, embora tardiamente 

em relação aos grandes centros urbanos do período, os mesmos movimentos eugenistas, civilizatórios 

e purificadores que os caracterizam. 

 A saúde é situada como um dos deveres primordiais do governo: “Dentre os deveres 

primordiais do Governo nenhum pode sobrepor-se ao de assistir à saúde do povo; este problema no 

nosso vasto Brasil encerra tamanha gravidade, tal amplidão e magnitude, que para ele se deve atentar 

com grande patriotismo [...]” (FOLHA DE GOIÁS 03/04/1954). Destaca-se como o Brasil tem sido 

alvo ao mesmo tempo de doenças e inseguranças em relação à saúde, bem como são sugeridas ações 

patrióticas urgentes, para se redefinir o quadro da saúde no país dada, sua grande extensão. O país se 

encontraria fragilizado, enfraquecido não só pelas doenças, mas também pela quantidade de povos 

não civilizados e potencialmente instáveis.  

 Seria necessário, portanto, que todas as forças fossem colocadas à disposição para a 

construção deste novo Brasil, logo deste novo Goiás. Para tanto“[...] os recursos e os esforços 

máximos do Governo precisam [precisariam] ser mobilizados para curar, robustecer e valorizar o 

homem brasileiro”. Além das doenças que assolaram os sertões brasileiros havia a ideia, difundida 

no meio intelectual e político, de que povo sertanejo era cativo, preguiçoso e degenerado, portanto, 

deveria ser colocado na marcha do progresso. O progresso se tornaria a cura do sertanejo de sua 

suposta condição selvagem, de sua condição cativa. A ideia de aperfeiçoamento também se apresenta 

como uma produção pedagógica e escolar, meio sutil para se atingir o corpo e a mente, especialmente 

das crianças, formando assim, novas mentalidades alinhadas aos princípios sanitaristas.  
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Em seguida vê-se a apologia aos serviços prestados pelo psiquiatra Adauto Botelho, diretor 

do Serviço Nacional de Doenças Mentais, ao projeto de governo e ao ideal de Estado do período. Diz 

o Secretário de Saúde: “Sintetiza-se nestas palavras, o zelo de um homem pela vida de nossa gente, e 

definem-se os propósitos do Governo de promover o aperfeiçoamento da nossa raça” (FOLHA DE 

GOIÁS 03/04/1954). Sendo uma das principais ações do governo a autoconstrução de sua imagem 

de promotor da saúde, os governantes renovam seus laços com os ideais sanitaristas da década de 

1930, que justificavam a construção de Goiânia. O Hospital Psiquiátrico Prof. Adauto Botelho 

simbolizava a presença e o resgate desse ideal. 

 Também a criação da imagem dos heróis forjados como desbravadores dos sertões alinha-se 

ao espectro e à pretensão de se criar muito mais que um hospital psiquiátrico.  Trata-se de uma 

instituição que seria, aos olhos de seus idealizadores, a redentora do povo. Dada essa função, o 

discurso apresenta-se como um agradecimento a quem possibilitou esse suposto benefício. A 

filantropia, a caridade e metafísica imperam quando se trata de falar a respeito de Adauto Junqueira 

Botelho, pois seria ele o benfeitor do sertão goiano. São as palavras de José Peixoto da Silveira: 

 

Inicialmente, cumpre salientar o espírito patriótico do Sr. Diretor do Serviço 

Nacional de Doenças Mentais, Professor Adauto Botelho, que, espontaneamente, 

ofereceu, a este Estado, longínquo, a oportunidade de vir a possuir uma unidade 

hospitalar, que quando completada, rivalizar-se-á com as mais modernas do País. 

Este o motivo, sobremaneira justo, por que foi escolhido o vosso nome, Sr. Prof. 

Adauto Botelho, para esta casa, num justo preito de reconhecimento ao seu benfeitor, 

seja apenas uma modesta homenagem ao vosso ilustre e aureolado nome (FOLHA 

DE GOIÁS 03/04/1954). 

  

 Adauto Botelho seria o nome atribuído ao primeiro hospício público, nesse formato, da capital 

e do Estado. A aparente benfeitoria do homenageado seria, ao idearia da época, digna de honrarias, 

pois ela doava ao Estado de Goiás, especialmente à Goiânia, o poder de sediar mais um ícone de 

progresso, de civilização e higienização, dada a escala longínqua e inóspita. Não seria apenas mais 

um hospital, mas um edifício capaz de rivalizar com os hospitais mais modernos existentes nos 

grandes centros do país. 

 Na sequência, observa-se a reafirmação do projeto nacional de interiorização do progresso e 

da saúde.  

 

Como patrono deste hospital, madrugando na política interiorista que, hoje 

felizmente, já se vem generalizado nos demais serviços federais, fizeste-vos credor 

da estima e da gratidão do Governo e do povo de Goiás, em cujo nome tenho a honra 
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de manifestar-vos, Sr. Prof. Adauto Botelho, os mais indeléveis e sinceros 

agradecimentos (FOLHA DE GOIÁS 03/04/1954). 

 

 Civilizar seria o papel atribuído ao Adauto. Do ponto de vista do olhar sobre a loucura, isso 

significa que os loucos deveriam ser encerrados para o tratamento, mas também que a sociedade se 

submeteria às medidas profiláticas. Se a loucura é o que leva ao crime, na cidade civilizada e 

purificada, com pessoas melhoradas, não haveria espaço para pessoas que a qualquer momento 

pudessem cometer um crime ou um desvio de conduta provocado por sua loucura. Portanto, não basta 

isolar o louco, é necessário combatê-lo antes mesmo de sua loucura manifestar. 

 

Considerações finais 

 

A serviço do Estado, mas atrelado a preceitos morais universalizantes, que nada têm a ver com 

o Estado, o Adauto é gestado para ser uma instituição de encerramento e combate aos loucos, como 

originalmente planejado. Após sua inauguração passa a servir também para encerrar os indigentes 

que ‘perturbavam a ordem’ da cidade. De fato, essa instituição cumpriu o seu papel de 

esquadrinhamento, de organização da vida tanto das massas quanto dos indivíduos. Essa instituição 

psiquiátrica se tornou um instrumento na organização e controle, uma tecnologia política. 

 Uma instituição racional, ‘iluminada’ pelos princípios da razão e pelos axiomas da ciência. 

Não importava se as convicções dominassem as percepções, pois tudo já se apresentava como uma 

teleologia. Não importava se o louco iria sofrer com violências as mais diversas; se fosse em nome 

da razão e para o suposto ‘bem’ do louco e da sociedade, o sofrimento valeria à pena, a final, o outro, 

o louco, era sempre um ser desprovido de razão, que deveria ser submetido aos ditames dos seus 

benfeitores, uma vez que eles defendiam o melhoramento da raça e a civilização do povo. Tarefa que 

se pretendia nobre, mas como podemos inferir, profundamente perigosa para a singularidades 
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INTERFACES ENTRE A PSICANÁLISE FREUDIANA E A 

INTERPRETAÇÃO FEITA POR NORBERT ELIAS ACERCA DO 

FENÔMENO NAZISTA ENQUANTO “COLAPSO DA 

CIVILIZAÇÃO” 
 

 

Sabrina Costa Braga403 

 

RESUMO: Este trabalho surge a partir da pesquisa de mestrado em andamento e aqui nos propomos 

a apontar as analogias entre os trabalhos de Norbert Elias e Sigmund Freud no que concerne à teoria 

da civilização de ambos os autores. Para além dos estudos sobre o processo civilizador, Elias se 

dedicou a busca pela explicação de como foi possível a existência de campos de concentração no 

corpo de uma sociedade civilizada como a Alemanha do Século XX. Neste ponto, em sua 

interpretação do nazismo, é que buscaremos a presença de aspectos inerentes à psicanálise freudiana 

em sua análise. 

 

Freud e Elias 

 

 Norbert Elias nasceu na pequena cidade de Breslau em 22 de junho de 1987. Breslau, hoje 

chamada de Wroclau e pertencente à Polônia era então uma cidade alemã. Filho de pais judeus, Elias 

foi criado num ambiente próprio da burguesia alemã sob a cultura judaica. Elias não iniciou seus 

estudos em Sociologia, mas sim em Medicina e Filosofia, áreas que podemos perceber a influência 

em seu pensamento posteriormente, ao passo que busca sempre incorporar aspectos biológicos em 

seus estudos sobre o homem e as sociedades humanas. 

 Sendo judeu e alemão, Elias perdeu o pai em 1940 e a mãe desapareceu em Auschwitz por 

volta de 1941. Certamente que não foi um simples expectador do desenrolar da Segunda Guerra 

Mundial, mas muito além disso, uma testemunha pessoalmente afetada pelos horrores perpetrados 

                                                           
403 Mestranda em História pelo PPGH da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás sob a 

orientação do Prof. Dr. Eugênio Rezende de Carvalho.    

 Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4873719A9 
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pelos nazistas e que se viu envolvido em seu próprio objeto de estudo como nos alerta no início de 

sua obra Os Alemães: 

 

Muitas das considerações que se seguem tiveram origem na tentativa de tornar 

compreensível, para mim mesmo e para aqueles que estiveram preparados para 

ouvir, a maneira como ocorreu a ascensão do nacional-socialismo e, por 

consequência, também a guerra, os campos de concentração e o desmembramento 

da Alemanha ante bellum em dois Estados. O seu núcleo consiste numa tentativa de 

destrinçar desenvolvimentos no habitus nacional alemão que possibilitaram o 

violento surto descivilizador da época de Hitler, e apurar as conexões entre eles e o 

processo a longo prazo e a formação do Estado na Alemanha. Dedicar-se a um 

problema como esse envolve certas dificuldades (ELIAS, 1997, p. 15). 

 

 Em entrevista autobiográfica que pode ser encontrada na obra Norbert Elias por ele mesmo, o 

autor responde a algumas perguntas que traçam importantes aspectos de sua relação com o 

antissemitismo. Ao ser questionado sobre se se sentiria “mais judeu ou mais alemão”, Elias (2001, 

p.17-18) nos alerta para o fato de que essa pergunta coloca um falso problema, uma vez que em sua 

infância sabia que era judeu e sabia que era alemão, sendo as duas coisas de forma existencial, mas 

que não costumava refletir filosoficamente sobre o que significava ser um ou outro de maneira 

separada, apenas os era concomitantemente. 

 Uma das formas de ascensão cultural que os judeus alemães encontravam era através das 

pretensões culturais, de modo que a busca pela carreira acadêmica foi uma maneira de se distinguirem 

encontrada por muitos. Num período em que o antissemitismo dificultava cada vez mais que judeus 

exercessem as funções para as quais se capacitaram, Elias teve seu sonho de ser professor 

universitário adiado por muito tempo e o sonhado reconhecimento intelectual e acadêmico chegou 

com o sociólogo já em idade bastante avançada, por volta das décadas de 1960 e 1970. 

 Freud viveu de 1856 a 1939. Nascido em família judaica, foi médico e sendo nacional do então 

Império Austríaco, se identificava certamente com a cultura alemã. Ao contrário de Elias, sabemos 

que Freud teve sua obra reconhecida de maneira muito mais rápida e foi essa ampla difusão da 

produção intelectual e da psicanálise que permitiu que Elias tivesse contato com a psicanálise de 

forma que esta chegasse a exercer influência sobre seus escritos. 

 Para os leitores de Elias, é visível que este nunca fez questão de explicitar suas referências 

teóricas e não é diferente na relação com a psicanálise. São raros os momentos em que Elias cita 

Freud diretamente, mas podemos perceber a relação entre a psicanálise freudiana e a sociologia 

eliasina através das analogias que deixa transparecer a presença de uma na outra. Há de se destacar 

ainda que nos seus últimos anos de vida, Elias pôde destacar a importância da psicanálise em sua 
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obra, o que podemos notar no livro inacabado e ainda sem tradução para o português  Au-delà de 

Freud, onde a partir de cinco textos, Elias se defronta com questões relacionadas com a psicologia 

em geral, sendo que no último desses textos, Elias irá revisar sua teoria dos processos civilizadores à 

luz de uma crítica à psicanálise freudiana. 

 Norbert Elias é um autor que não pode ser simplesmente situado em alguma corrente de 

pensamento. Tratar de suas influências intelectuais não é um trabalho fácil e deve-se considerar que 

além de não explicitar suas referências, Elias propõe um projeto interdisciplinar que se distanciaria 

da sociologia que conhecia até então, mantendo suas críticas ao fazer historiográfico e incorporando 

outras disciplinas tais como a psicologia ou mais precisamente a psicanálise.  

 Neste trabalho procuraremos traçar analogias entre as teorias de Freud e Norbert Elias no que 

concerne ao fenômeno nazista. Sabemos que Freud morreu antes que pudesse escrever diretamente 

sobre o assunto, porém deixou vasta produção que nos permite compreender os fenômenos de massa 

e as relações humanas a partir de categorias psicológicas.  

 Apesar de nunca ter demonstrado grande interesse na esfera política do problema, nas 

mudanças sociais, como defendera Adorno (2006, p. 3), ao desenvolver pressupostos acerca da 

psicologia de massas em Psicologia de massas e análise do eu (1921) e demonstrar que a civilização 

produz a anticivilização (a barbárie) e a reforça progressivamente em Mal-Estar na Civilização 

(1927), Freud previa a origem e natureza dos movimentos fascistas de massa em categorias 

psicológicas. 

 Em sua obra Os Alemães (1989), Elias tem como um de seus objetivos, fazer uma 

interpretação do nazismo, buscando tentar tornar compreensível para seus leitores, a maneira como 

ocorreu a ascensão do nacional-socialismo, assim como tentar uma explicação para a violência  da 

guerra e a existências dos campos de concentração. É neste ponto que buscaremos responder ao 

problema aqui proposto. Ao escrever sobre Elias enquanto um defensor de uma ciência das formações 

sociais, Ricoeur, explicando os extremos que o processo civilizatório se emprenha em resolver, nos 

elucidará a aproximação aqui discutida:  

 

Nesse aspecto, o fenômeno de difusão da autocoerção é interessante: ele dá 

oportunidade de introduzir, junto com o conceito de camada social (de início com o 

par guerreiro/cortesão, depois com o par aristocrata/burguês), o conceito de camada 

psíquica, próximo das instâncias da teoria psicanalítica (superego, self, id) 

(RICOEUR, 2007, p.217). 

 

 O ponto de partida deste trabalho se encontra naquilo que Elias (1997) denominou de “o 
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colapso da civilização”, o holocausto ou Shoah, a perseguição e genocídio de milhões de pessoas 

consideradas racialmente inferiores pelo governo nazista na Alemanha (1933-1945). O século XX é 

permeado de fenômenos de massa que abalaram a forma como a civilização vê a si mesma, a ideia de 

que as sociedades europeias desenvolvidas estavam em um nível racional superior às demais e sempre 

rumo ao progresso foi severamente abalada. O nazismo é sem dúvidas o exemplo mais famigerado e 

mais perturbador de tais fenômenos. 

 O problema que norteia a construção deste trabalho atravessa a questão a ser resolvida de que 

se existe uma leitura freudiana de Norbert Elias sobre o nazismo, esta precisa ser devidamente 

verificada e explicitada em todos os seus aspectos. O historiador encontra nos problemas de cada 

época seus maiores desafios, havendo sempre uma renovação dos saberes, para que sirvam de 

instrumento para elaboração de uma crítica ao mundo social. Elias, em sua proposta interdisciplinar, 

procura dar respostas à problemática de um período, investigando as origens e causas de tais 

problemas, de modo de torna-se pertinente ao pesquisador historiador, apurar como essas respostas 

se dão. A correspondência com o pensamento de Freud, embora tenha sido amplamente notada e 

reconhecida, ainda é pouco explorada e utilizada como modo de compreensão da teoria de Elias. 

Assim, pesquisar as permanências de ideias entre os autores permite desvelar as interpretações acerca 

do processo civilizador, ao passo em que problematiza o comportamento do homem enquanto agente 

racional da modernidade. 

 

Civilização 

 

 Há vários pontos de confluência nas teorias de Freud e Elias que poderíamos desenvolver 

aqui. No entanto, a principal aproximação e a que nos interessa é no que concerne ao tema da 

civilização que foi teorizada por ambos autores, dando destaque inicialmente para as obras O mal - 

estar na civilização (Freud, 1990) e os dois volumes de O processo civilizador (Elias 2011;1993).  

 Ao desenvolver sua tese sobre o mal-estar que permeia a Modernidade, Freud não  diferencia 

os conceitos de cultura e civilização, como podemos notar através das traduções da obra que trazem 

no título tanto O mal-estar na cultura, quanto O mal-estar na civilização. Como o termo usado em 

alemão na produção da obra foi Zivilisation, optaremos por usar a tradução como civilização. Neste 

sentido a civilização é definida enquanto a soma de todas as realizações e regulamentos que 

distinguiriam nossas vidas da dos animais, servindo para “proteger” o homem da natureza resultando 

no domínio desta pelo homem e englobaria ainda todas as regras que regem os relacionamentos 
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mútuos (FREUD, 1990, p.109).  

 Elias, por outro lado, se propõe a fazer uma sociogênese dos conceitos de cultura e civilização, 

investigando especificidades do uso desses conceitos no caso alemão, a definindo enquanto a soma 

de todas as realizações e regulamentos que distinguiriam nossas vidas da dos animais, servindo para 

“proteger” o homem da natureza resultando no domínio desta pelo homem e englobaria ainda todas 

as regras que regem os relacionamentos mútuos (FREUD, 1990a, p.109) onde Kultur e Zivilisation 

assumem sentidos diferenciados.  

 Os conceitos de cultura e civilização teriam se diferenciado ao longo dos séculos na Alemanha 

das demais nações europeias como França e Inglaterra. Para Elias, o conceito de civilização pode se 

referir:  

 

Ao nível da tecnologia, ao tipo de maneiras, ao desenvolvimento dos conhecimentos 

científicos, às ideias religiosas e aos costumes. Pode-se referir ao tipo de habitações 

ou à maneira como homens e mulheres vivem juntos, à forma de punição 

determinada pelo sistema judiciário ou ao modo como são preparados os alimentos. 

Rigorosamente falando, nada há que não possa ser feito de forma “civilizada” ou 

“incivilizada”. Daí ser sempre difícil sumariar em algumas palavras tudo o que se 

pode descrever como civilização (ELIAS, 2011. p. 23). 

 

 

 Percebemos a partir dessa citação como o conceito de civilização pode ser amplo e de difícil 

definição. O mesmo acontece ao procurarmos uma definição exata para cultura. Podemos concluir 

que civilização se refere à tudo aquilo que as sociedades ocidentais buscaram para caracterizar a si 

mesmas distinguindo-se de outras sociedades de forma qualitativa (ELIAS, 2011, p. 23). O 

sentimento de superioridade que tais sociedades alimentaram em relação a outras consideradas mais 

“primitivas” se manifesta nesse conceito de civilização. 

 

O conceito de civilização manifesta a autoconfiança de povos cujas fronteiras 

nacionais e identidade nacional foram tão planamente estabelecidas , desde séculos, 

que deixaram de ser tema de qualquer discussão, povos que há muito se expandiram 

fora de suas fronteiras e colonizaram terras muito além delas (ELIAS, 2011, p. 24). 

 

 A peculiaridade a ser destacada em relação ao caso alemão é que a palavra usada para designar 

tal distinção foi cultura e não civilização. O conceito de civilização como o adotado por ingleses e 

franceses alude a um processo e faz referência a fatos políticos e econômicos em sua maioria, 

enquanto o Kultur como aparece no caso alemão, se relaciona com feitos de ordem intelectual, 
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artística, religiosa. Além disso o conceito de civilização serviu durante muito tempo para amenizar as 

diferenças nacionais entre as diferentes nações europeias, sugerindo algo compartilhado por todos os 

homens que estaria em contante movimento rumo ao progresso, já a Kultur alemã serviria para 

delimitar a identidade particular de um grupo. 

 Retornaremos adiante a esta questão para perceber de que forma a distinção de conceitos que 

definiu a Alemanha teve sua influência no habitus404 alemão e na possibilidade de surgimento de um 

regime como o nazista. Agora nos deteremos às coincidências entre a teoria do desenvolvimento do 

processo civilizador de Elias e a teoria freudiana da civilização.A confluência está no fato de a 

condição de repressão das pulsões aparecer como condição para a existência da civilização. 

 

 A teoria da repressão é essencial para a psicanálise. Em O mal-estar na civilização, Freud 

descreve a dialética da civilização ao nos mostrar a irremediável contradição entre a realização dos 

desejos dos homens e a vida em sociedade, o conflito entre as exigências pulsionais e as leis que 

normatizam as relações entre os homens (FREUD, 1990, p. 118). Seria essa civilização construída 

sobre renúncias marcada por uma frustração constante dos homens que ao abrirem mão de satisfações 

diretas, teriam conseguido um grau muito maior de segurança, principalmente no que se refere ao fato 

de não estarem mais sempre sujeitos à atos de violência advinda de indivíduos mais fortes.  

 

Se a civilização impõe sacrifícios tão grandes, não apenas à sexualidade do homem, 

mas também à sua agressividade, podemos compreender melhor porque lhe é difícil 

ser feliz nessa civilização. [...] O homem civilizado trocou uma parcela de suas 

possibilidades de felicidade por uma parcela de segurança. (FREUD, 1990, p. 137). 

 

 Em O processo civilizador (2011) Elias mostra como as coerções externas se transformaram 

em coerções internas ao longo do processo civilizador. A partir da lógica da sociedade de corte, 

podemos pensar com Elias, como de acordo com os valores de civilidade que inicialmente 

funcionavam como instrumento de diferenciação social das elites, as coerções externas funcionavam 

devido ao medo do prestígio social. Ao investigar os tratados de boas maneiras ao longos dos séculos 

XVII a XIX, Elias foi capaz de demonstrar como as proibições diretas de “más maneiras” foram 

desaparecendo ao longo do tempo. O sentimento de vergonha foi internalizado e as coerções externas 

se tornaram assim coerções internas, o controle das emoções se associa diretamente aos 

                                                           
404 O conceito de habitus, muito utilizado por Elias, aparece em sua obra como sinônimo de “segunda natureza”, ou “saber 

social incorporado”, de forma que o conceito de habitus serve como ponto de equilíbrio entre continuidade e mudança, o 
habitus muda com o tempo ao passo que as experiências mudam sem deixar de se acumular. 
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comportamentos das pessoas diante do grupo em que vivem. 

 

O colapso da civilização 

 

 A partir da tese do mal-estar causado pela incompatibilidade entre a renúncia  ao júbilo 

imediato que pode ser atingido pela satisfação das pulsões e a busca pela felicidade do homem 

moderno, podemos pensar como o descontentamento com a civilização pode ameaçar a própria 

segurança em nome da qual abrimos mão de tanto em nome dessa civilização. A mesma civilização 

que nos impõe tantas regras e determina o modelo que o homem deve seguir, instaurando o mal-estar 

pode criar formas substitutas de satisfação que podem contrariar os fundamentos da própria 

civilização. 

 O questionamento sobre como foi possível que no corpo de uma sociedade tão civilizada 

quanto a Alemanha e já durante o século XX pudesse ocorrer uma regressão tão grave a estágios de 

barbárie, deu origem às mais diversas explicações que buscaram contemplar o fenômeno do 

holocausto. Elias procurou superar as interpretações recorrentes que se ativeram aos aspectos 

políticos e econômicos, considerando tópicos importantes como a questão psicológica da irrupção 

das massas. 

 Elias parte da ciência de que o genocídio inciado por Hitler não constitui uma exceção dentre 

as sociedades civilizadas, mas busca investigar o que dentro dessa própria sociedade, dentro da 

civilização foi capaz que criar condições para a existência de tal catástrofe. Outra marca da 

interpretação eliasina é que este não se detém a figura de Hitler enquanto uma personalidade 

possuidora de algum tipo de diferencial de modo a levar toda a Alemanha a um estado de êxtase 

diante da ideia de superioridade da raça ariana. Através de uma análise de longa duração, Elias 

perscruta situações da nação alemã ao longo de sua história que poderiam ter gerado o nazismo. 

 Em Os Alemães, Elias nos mostra através de elementos da história alemã como os alemães 

acabaram acompanhados por um estigma de derrota que os teria levado a um nacionalismo 

exacerbado. A extensão do território alemão teria contribuído para que os alemães estivessem durante  

muito tempo envolvidos em conflitos internos e externos em decorrência de várias subdivisões do 

primeiro Império Alemão. A impotência do Estado alemão teria gerado na estrutura de personalidade 

da população um forte medo de não encontrarem uma maneira pacífica de convivência e a partir disso 

uma necessidade e expectativa de que um líder central surgisse para resolver esses problemas, um 

Füher ou um Kaiser capaz de protegê-los de si mesmos, não menos que de seus inimigos (ELIAS, 
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1997, p. 284).  

 A busca por ordem e disciplina presente na sociedade alemã veio acompanhada de uma 

aversão a democracia parlamentar que não seria capaz de responder aos anseios dos alemães de uma 

unidade forte.  

 Elias é mostra que por volta de 1920 aconteceu um grande aumento do terrorismo na 

Alemanha e que essa violência tem origens principalmente na derrota ocorrida na Primeira Guerra 

Mundial. É justamente a partir de 1920 que muitas pessoas são assassinadas vistas como 

politicamente indesejáveis por aqueles que se tornaram membros de Freikorps e outras associações 

estudantis. Para que entendamos melhor, destaco que os Freikorps foram grupos paramilitares 

formados em sua maioria por ex-oficiais e que tiveram dificuldades em seu retorno para vida civil e 

jovens da classe média, esses ex oficiais não se encontravam na vida e nem conseguiam retornar ao 

serviço militar ligado ao Estado. Foi uma época em que a maioria dos estudantes estava, sendo por 

meio de Freikorps ou outras organizações militares, ao lado daqueles que buscavam, por meios 

violentos, derrubar a detestada República Parlamentar e substituí-la por uma forte ditadura militar 

(ELIAS, 1997, p.173). 

 Vimos que em O Processo Civilizador, Elias busca mostrar que esse processo caminha num 

sentido de maior controle das emoções e regulação das condutas internalizado pelo habitus e inscrito 

na estrutura da personalidade das pessoas. Os alemães, em especial, estariam fortemente marcados 

por uma coerção do indivíduo, que estaria sendo pressionado externamente pelo Estado, através das 

regras de obediência e internamente por vias de sua própria consciência, pela busca por alcançar um 

“nós-ideal” que não encontrava paralelo com a realidade. Os alemães estariam sempre exigindo muito 

de si mesmos ao passo em que não encontravam subterfúgio em vitórias militares. Percebemos assim 

como em uma nação onde os níveis de controle dentro da própria personalidade são tradicionalmente 

rigorosos e autoritários em extremo, as pessoas tenderão a buscar líderes com características 

semelhantes, com os quais se identificarão. 

 O que nos propomos a afirmar neste trabalho é que assim como Freud, Elias trata a 

possibilidade de existência de barbáries em sociedades civilizadas não como uma exceção, mas como 

algo presente na própria civilização, que surgem de sua estrutura. O processo civilizador não é natural 

e não segue sempre o rumo do progresso, mas está sujeito a regressões e até mesmo a “colapsos”, 

como o caso nazista.  

 A questão da repressão das pulsões mais uma vez é crucial para entendermos essa relação. Em 

O Processo Civilizador, Elias demonstra que o conceito de civilização diz respeito às mudanças na 
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estrutura de personalidade dos seres humanos, como dito, num  sentido de um maior controle social 

das que pulsões é elemento chave para compreensão do que teria levado a civilização a contradizer 

suas próprias premissas, culminando no que se constituiu uma regressão à barbárie planejada e 

executada de modo aparentemente racional (ELIAS, 1997, p. 270).  

 

Num ambiente relativamente estável, o código de conduta mais sofisticado e o maior 

grau de autocontrole costumam associar-se a um grau mais elevado de disciplina, 

circunspecção, previdência e coesão grupal. Isso oferece recompensas sob a forma 

de status e poder, para contrabalançar a frustração das limitações impostas e da 

relativa perda de espontaneidade (ELIAS, 2000, p.171). 

 

 Em O Mal Estar na Civilização, Freud aponta esse “mal estar” como fruto da contradição 

entre as exigências da civilização e as pulsões do homem. A repressão das pulsões serviria desta 

forma para facilitar a vida em coletividade, mas seria capaz de desencadear neuroses nos indivíduos. 

Dessa forma percebemos no pensamento de ambos os autores que a nossa civilização desenvolvida 

sustenta-se em bases racionais que, no entanto, carregam em si a capacidade de produzir estados de 

barbárie. 

 Os principais conceitos que dessa obra podemos retirar são os de “sublimação”, “neurose” e 

“agressividade”. Consideraremos, a partir de Freud, “sublimação” como o deslocamento da libido de 

pulsões primitivas para atividades não condenadas pela vida em sociedade; sendo neurótico o 

indivíduo que não consegue tolerar a frustração que a sociedade lhe impõe a serviço de seus ideais 

culturais, inferindo-se disso que a abolição dessas exigências resultaria num retorno a possibilidade 

de felicidade; e por último, “agressividade” ou “pulsão de morte” um retorno ao desejo primitivo de 

onipotência, entendido por Freud como a maior ameaça a civilização. 

 Para ser possível lidar com um trauma do nível da Shoah é preciso trazer a tona essas 

lembranças mesmo sob forte resistência. Para Freud (1990), a questão da civilização passa por esse 

inevitável paradoxo das repressões e desejos, que pode ser remediado através de um controle mais 

eficaz que visa a sublimação405 desses impulsos. Elias vê na necessidade de elaboração do passado 

através do refletir teoricamente sobre os acontecidos, uma oportunidade de conseguirmos evitar que 

                                                           
405 Transformação dos impulsos indesejados em atividades socialmente aceitas, como exemplo vale citar os processos 

de sublimação através da produção artística.  
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catástrofes como o nazismo possam voltar a acontecer. 
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JORNAL O BRAZIL: A CONSTRUÇÃO DE UMA MEMÓRIA 

POSITIVA DO IMPÉRIO PÓS INSTAURAÇÃO DA REPÚBLICA 

  

Sarah de Sousa Alves406 

 

RESUMO: O Presente trabalho tem como objetivo analisar sobre a influência da monarquia no final 

do século XIX, quando o país já era governado pelo regime republicano. Essa pesquisa é feita a partir 

do periódico O Brazil, que circulou na cidade do Rio de Janeiro no período de 1895-1896. Com isso 

este texto visa mostrar que alguns adeptos do regime de governo monárquico almejaram legitimar o 

retorno da monarquia por meio de memórias positivas do Império por parte dos colaboradores do 

Jornal. Percebe-se que o jornal O Brazil obtinha o intento de através de suas publicações influenciar 

a população urbana do Rio de Janeiro, abordando que o regime monárquico era o melhor para o país 

naquele momento, elevando assim a imagem do regime Imperial e negativando a República para os 

leitores carioca e de todo o país.  

Palavras-chave: “O Brasil”, Memória, Legitimação, Monarquia, República. 

 

Jornal O Brazil (1895-1896): A Construção de um objeto de pesquisa 

 

 O jornal O Brasil foi um periódico monarquista de cunho comercial e industrial de propriedade 

de Sousa Ramos e companhia. Começou sua publicação no Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 

1895 que se manteve em atividade, era publicado duas vezes por semana na quarta feira e no sábado. 

Os exemplares dessa pesquisa mostram que do período de 15 de novembro de 1895 a 12 de julho de 

1896, foram publicado 57 edições com o mesmo ideal: legitimar o retorno do Império, tanto na cidade 

de sua publicação quanto em todo o Brasil. Os colaboradores do jornal se diziam ser uma folha 

propagandista dos princípios monarquista e da liberdade do povo brasileiro, que segundo eles atestam 

em suas publicações, estavam insatisfeitos com o novo regime recém instaurado. Defendiam os 

interesses estrangeiros no Brasil, por acharem que as outras nações como Portugal e Inglaterra 

cooperavam com o engrandecimento da nação. 

 Na análise do periódico constata-se que o jornal transmite a ideia de que a Monarquia mesmo 

com a República estabelecida como novo regime nunca se apagou da consciência nacional aos 

                                                           
406 Orientado pelo Dr. Noé Freire Sandes. Bolsista da CAPES. Aluna do Programa de Pós graduação em História da UFG. 
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contemporâneos a época, pois para os ditos monarquistas, a monarquia era uma instituição que foi 

por dezenas de anos a condição da felicidade e da prosperidade. Eles procuravam implantar no seio 

da cidade por meio da revolução o antigo regime novamente, pois não concordavam com o regimento 

do atual governo que denominava tirano. Propôs-se a escrever sobre o que ocorrera naquele período 

que eles chamam de anárquico e deplorável. 

 Acreditavam na superioridade e excelência da constituição monárquica. Veneravam reis e 

rainhas que ainda tinham na Europa, fazendo elogios aos seus governos. Mostrando isso o jornal O 

Brazil escreve sobre D. Carlos rei de Portugal, no qual naquele momento estava numa excursão pela 

Europa, o colocando como um dos mais simpáticos monarcas, e no mesmo nível faz referência e 

elogios a rainha Vitória da Inglaterra dizendo que o Brasil viveria sempre em gratidão por inúmeros 

benefícios e progressos que ela trouxera. Falavam que a independência do Brasil partiu do partido 

monarquista em seu seio inicial. Dentre esses observa-se a exaltação do regime monárquico, vejamos: 

Alma de artista, de arrojado vôo de aspiração touriste, fidalgo e observador – S. M. rei D. 

Carlos de Portugal, atualmente em excursão por vários países da Europa – tem sido alvo das 

maiores simpatias e demonstrações de apreço de que é digno. (D. CARLOS, 1985, p. 1)407 
   

 Na análise feita observa-se que o jornal O Brazil não publicava artigos para fins violentos e era 

aberto para outros estados. Fora criado com intuitos diferentes dos outros jornais monarquistas, pois 

diziam que tinham a mesma pátria, mas se dizia diferentes em sua religião e política, como visto a 

seguir:  

Seremos inofensivos a princípio, como dizem, mas também às vezes é pequenina a massa de 

gelo que se desprende do cume dos altos montes, e que, se transformando em formidável 

avalanche tola, até o fundo dos vales, derruba e destrói na sua passagem tudo que encontra 

(OS PERIÒDICOS, nº2, p.1, 1895)408.  

 

 Aceitavam opiniões e ideias dos que professavam os mesmos princípios. Diziam-se inofensivos 

a princípio por ser um periódico pequeno, e não queriam surgir como violento bombástico e nem 

adaptando um estilo vermelho, um estilo vulcânico, pois segundo está publicado no próprio jornal, 

foi o primeiro jornal que, depois dos acontecimentos de 15 de novembro de 1889, apareceu com o 

subtítulo de órgão monarquista. Segundo os colaboradores o intento era o de propagar suas ideias 

livre e independente, também com calma e reflexão, para assim, garantir simpatias gerais, não apenas 

                                                           
407  Trecho do artigo D. Carlos, publicado no Jornal O Brazil no dia 15 de novembro de 1895 
408 Trecho do editorial os periódicos publicado no Jornal O Brazil no dia 15 de novembro de 1895 
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de adeptos a monarquia, mas também dos próprios republicanos, pois para eles com a paz e reflexão 

tudo haveria de dar certo em seus intuitos.   

 Ao utilizar o periódico O Brazil do Rio de janeiro, entende-se a dimensão representativa que 

ele podia obter sob a sociedade Carioca no final do século XIX, ou seja, percebe-se que ele busca 

reconstruir os fenômenos sociais e culturais e, sobretudo político, sendo um potencializador de certas 

virtudes que se busca na memória local no que diz respeito a sua ideologia e seus anseios.  

 O jornal busca obter um papel significante na formação da opinião pública da sociedade 

brasileira sobretudo carioca, e Elliott e Aquino (2012) vão mostrar a partir de um estudo sobre 

informação, imagem e memória que os periódicos mantêm papel incisivo, pois refletem lutas políticas 

e questões sociais além de apresentar desenvolvimento histórico e isso se mescla a memória devido 

ela requerer reflexões nas pesquisas de imprensa.  Segundo as autoras a memória é revisada nas 

análises feita pelos autores de jornais, visto que eles possuem subjetividade e interesse por alguma 

causa, principalmente no âmbito social e político de um passado que não se fazia mais presente.  Então 

nessa perspectiva a memória que vemos a partir dos jornais tem o papel de levar significados sobre 

os sentidos possíveis se utilizando dos aspectos antigos favoráveis aos seus intentos, levando uma 

perspectiva o que se pode fazer no tempo presente. Com isso pensar o Jornal O Brazil a partir da 

memória dos escritores é acreditar que sobre os monarquistas recai a credibilidade do tempo, das 

experiências vividas, de aspectos passados, pois o jornal é espelho da criticidade de uma comunidade, 

e os assuntos tratados são de interesses políticos que se levam em consideração as ocorrências do 

passado.  

 Através do Jornal O jornal O Brazil, percebe-se que os escritores buscavam na memória do 

tempo de monarquia que viveram legitimar o retorno da monarquia em tempos de República a partir 

de suas escritas no periódico. Nesse sentido nota-se que os escritores do Jornal estão ressentidos com 

o regime instaurado, visto que segundo eles viveram tempos melhores nos tempos de Império 

 O jornal buscou a partir de seus ressentimentos uma alternativa que recuperava na memória só 

coisas positivas da monarquia, pois queriam legitimar o retorno do Império, mostrando aos leitores 

que a República que estavam vivenciando era ruim, então nesse aspecto, transmite para seus leitores 

um resultado pra a salvação da nação naquele momento:  O retorno do regime monárquico.  
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Contexto histórico e os Ideais, as transformações e as visões republicanas do Jornal O Brazil 

 Para entender os ideais monarquistas na primeira República fez-se necessário entender como 

se estabeleceu a República brasileira a partir das leituras sobre esse período. Depois de 1930, a leitura 

sobre a República deixa de ser sobre os personagens que dela participaram e passa a ser analisada nos 

seus processos, pois não se tem jeito de entender uma forma de governo sem entender seus 

acontecimentos, sem mostrar que existiam diferentes grupos sociais e como eles atuaram no início do 

regime em vigência naquele período. 

 Emilia Viotti da Costa evidência a necessidade de se “repensar os processos históricos que 

culminaram na proclamação da República em face das transformações econômicas na Monarquia e a 

urbanização que criaram atividades econômicas diversas e um mercado interno”. (2007, p. 337,) 

 Segundo autora as mudanças ocorridas no Império trazem consigo novos grupos sendo estes 

empreendedores industriais, profissionais liberais, funcionários públicos dentre outros grupos 

urbanos que abandonaram os valores tradicionais. Um exemplo disso são os proprietários de terra se 

dividem em dois grupos distintos: os que dependiam da mão de obra escrava e estava sofrendo com 

a falta dessa mão de obra e consequentemente em decadência econômica, e os do oeste paulista que 

já não dependiam dessa mão de obra e era a ala progressista dos proprietários de terra. 

 As mudanças que ocorreram no regime monárquico com a sobreposição da hegemonia 

econômica do oeste paulista em relação ao vale do Paraíba arraigado a centralização do poder na 

figura do Imperador faz surgir o ideal federalista, ao passo que a ala mais radical propunha o ideal 

separatista. O ideal separatista não é levado à frente e prevalece então a solução republicana. 

 De acordo com Emilia Viotti da Costa (2007), a República não foi obra de um grupo social, 

pois no estabelecimento desse regime participaram os setores do exército, as classes médias  urbanas, 

os setores da cafeicultura paulista e outros contra o novo regime que eram os monarquistas que ainda 

eram fortes como também se percebe a partir do Jornal O Brazil analisado nesta pesquisa. 

 Como as leituras a respeito da república mudaram a partir dos anos de 1930, percebe-se que até 

o fim do século XIX, não havia de fato uma consciência republicana por parte de todos e pelo menos 

até o final do século XX ainda havia a ideia de monarquismo, e de se estabelecer novamente esse 

regime que ainda estava forte no imaginário e ideais de muitos contemporâneos ao início da república. 

José Murilo de Carvalho (1990) demonstra que para se estabelecer a República, existiam no século 
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XIX vários modelos que estavam sendo idealizados no Brasil, trazendo os modelos de outros países 

que aderiram ao regime. O autor separa os modelos colocando que um modelo era o jacobino no qual 

pensa uma sociedade, um coletivo que podia abarcar dentro de um regime republicano a ideia de 

cidadania ampla, esse modelo era trazido da revolução francesa. Outro modelo era aquele trazido no 

qual a República era a liberdade do individuo, ou seja, a República tem que garantir os direitos 

individuais, pois acima do coletivo esta o direito de cada pessoa. Outro era o de liberdade do moderno, 

o modelo de Montesquiew, em que o Estado que deveria ter o controle do país. Em todos os modelos, 

a República fora apresentada como um regime que garantia a Liberdade a certo grupo se não todos, 

e que também garantia a organização do Estado, a Ordem é o progresso, devido à influência dos 

positivistas. 

 Costa (2007) aborda que em outros escritos sobre o início da República, é opinião comum que 

a proclamação da república resultou das crises que abalaram o fim do segundo reinado: a questão da 

abolição, a questão religiosa no qual havia divisão entre os maçons e bispos e a questão militar. Costa 

demonstra que algumas teses defendem que a República não passava de um mero golpe militar, outras 

acham que é devido ao desprestígio sobre a monarquia ou das consequências naturais dos vícios do 

antigo regime ou pelos excessos cometidos pela coroa que teriam contribuído para o desprestigio 

monárquico. Não coube ou cabe nessa pesquisa abordar o porquê o regime monárquico se extinguiu 

e se instaurou a República, mas cabe mostrar como estava o período em que muitos ocultaram a forte 

presença de monarquista, ainda alguns anos depois de se findar do regime monárquico. Segundo 

Costa (2007) para entender isso é preciso colocar que o modelo que prevaleceu em boa parte, foi o 

modelo americano, porém suas consequências, no caso brasileiro, ao contrário do americano que 

apenas visava organizar a liberdade, acabou por geral num darwinismo republicano estabelecendo 

um regime autoritário corrompido pelas desigualdades sociais existentes no Brasil. 

 Segundo Costa (2007), logo nos primeiros dias após a proclamação da República surgiram duas 

versões totalmente diferentes senão contraditória, a propósito do movimento: a dos monarquistas e as 

dos republicanos. A dos monarquistas logicamente idealizando a restauração da Monarquia, pois 

considerava a proclamação da República um acidente infeliz que nunca deveria ser aceito num país 

tão estruturado como o Brasil, e fora fruto do descontentamento e da indisciplina dos militares que se 

aliaram aos fazendeiros ressentidos com a abolição da escravatura. Os republicanos eram sobre certos 

aspectos mais objetivos. Conforme explicita Costa para eles o novo regime teria que ser uma correção 
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necessária dos vícios do regime monárquico, por isso os militares seriam intérpretes do povo e ao 

partido republicano e ao exército cabiam as glórias do movimento. 

 A historiografia a partir de 1930 abandonou as versões que buscava a subjetividade dos 

testemunhos e procuraram explicar a queda da monarquia pela inadequação das instituições vigentes 

ao progresso do país, pois é vista a partir das transformações que se vinham operando no país. 

   Segundo José Murilo de Carvalho no livro (2004) percebe-se que durante o início da República 

a cidade do Rio de Janeiro não estava muito bem adequada ao novo regime e teria passado por uma 

fase de turbulência, pois com o novo regime, estava ocorrendo várias transformações de natureza 

econômica, social, política e cultural. A população estava se diferenciando em termos étnicos de 

estrutura e até de números de habitantes visto que com a escravidão abolida, o país recebera 

imigrantes para o trabalho, porém essa mudança na cidade não ocorrerá simplesmente com a mudança 

de regime, pois nos últimos anos do regime monárquico o número de pessoas no Rio de Janeiro 

apresentava- se numeroso, mas com a República iam aumentando mais e agravando os problemas de 

habitação de emprego e de doenças, aumentando também o índice de mortalidade. 

 A promessa de que a República traria melhorias fez com que houvesse indignações por parte 

das pessoas que colocavam o país nesse momento como aquele que estava indo de mal a pior, pois a 

proclamação da República era para se estabelecer renovo na política, na qual traria novas 

perspectivas, em que todas as classes sociais participariam de alguma forma nas decisões do país. 

Com essas renovações que ao longo se tornara desfavoráveis, muitos operários e trabalhadores 

acreditavam que o novo regime seria o propensor de progresso maior, por isso eles organizavam 

partidos, promoveram greves e até revoluções e violência para garantir suas expectativas. 

 Segundo José Murilo de Carvalho no início da República havia perseguição contra os pobres, 

capoeiras e negros principalmente, e isso fazia com que estes fossem mais adeptos ao monarquismo, 

por isso “permanece o fato de que os republicanos não conseguiram a adesão do setor pobre da 

população, sobretudo dos negros” (2004, p.30). Como essa camada da população era numerosa, o 

novo regime estava correndo risco de fragmentação, mostrando assim que por muitos as perspectivas 

republicanas foram frustradas.  

 Como a população pensava que, com a República teriam por vários meios, uma maneira de 

conquistar seus direitos, e isso foi frustrado, eles viam que a única maneira que poderia fazer ouvir 

sua voz era a partir da imprensa, que de início a mudança de regime não alterou o seu 
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desenvolvimento. Segundo Nelson Werneck Sodré (1994), os Jornais com maior influência 

continuaram a circular normalmente e levar as notícias da mesma maneira, porém quem possuía maior 

prestígio eram os republicanos e os que mais lutavam para continuar era os monarquistas que 

posteriormente não conseguiram continuar a publicar, devido a repressão a imprensa monarquista. A 

imprensa que era tida como aquela que não procurava orientar a opinião das pessoas, não guiava em 

suas perspectivas e nem possuía função educativa, só levava a notícia, começa a mudar suas 

perspectivas no fim do século XIX. Segundo Sódre a imprensa que era artesanal no final do século 

XIX passa a ser substituída pela imprensa industrial, transformando-se assim em formadoras de 

opinião. Em 1896, os jornais que antes estavam impedidos de circular, no caso os precisamente 

monarquistas, voltam à atividade e um exemplo desses é o Jornal O Brazil que visava formar opinião 

e influenciar as pessoas com seus ideais de retorno da monarquia no Brasil. 

 Entender então, como era a República em seus primeiros anos pós instauração no Brasil, quais 

eram seus ideais e o que fez alguns membros da população se decepcionar, e como a imprensa teve 

um papel de destaque, é relevante no aspecto de entender o contexto que está pesquisa está tratando. 

Visto que, essa linha de pesquisa possuí um campo vasto a ser explorado pela historiografia desse 

período. 

 

A memória positiva do Império e o uso da imagem de D. Pedro II no jornal O Brazil 

 A imagem de D. Pedro II, logo após a proclamação da República, estava presente na memória 

da população letrada e urbana da capital do Rio de Janeiro como um homem que levou o Brasil ao 

progresso. Os monarquistas criticavam a República seis anos após a sua proclamação, pois colocavam 

que o regime republicano ia de mal a pior devido não ter um regente a altura do último Rei, de forma 

que sempre faziam referência ao último Imperador como um homem tolerante de imparcialidade do 

bem público, que não concordava com as imoralidades políticas, nem com o mau uso do patrimônio 

do país. Colocavam-no como um homem como qualquer outro, e por isso não o criticava, nem em 

seus erros, isso é mostrado quando se coloca que muitas vezes ele julgava os homens injustamente, e 

escolhia os partidos menos dignos para apoiar, porém eles o justificam dizendo que sempre enquanto 

Rei pensava no bem da nação. Apesar de seus erros segundo os escritores do jornal nunca tentou ir 

contra as virtudes dos republicanos, demonstrando assim que ele possuía uma espécie de respeito para 

com seus súditos que se lembravam com muita honra do seu reinado, vejamos: 
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O segundo reinado foi para o Brasil a idade de ouro. E a sereníssima filha do glorioso 

monarca D. Pedro II, foi também educada nos preceitos puríssimos da religião cristã e pelas 

suas virtudes estava destinada a governar com patriotismo e coração, fazendo a felicidade 

nacional. (HEREDITARIEDADE, 1896, p.2).409 

 

 Os escritores do jornal apontam que nos últimos anos de império, o Rei não consistiu 

diretamente na força armada, que se limitava a liberdade dos ataques absolutos contra o trono. 

Também mostram que as opiniões republicanas não inabilitavam nenhum cidadão pra cargos 

públicos, mesmo os que fossem contra o império, pois caso este merecesse, ocupava cargos até 

mesmo de prestígio. Segundo os redatores não se tinha segredos na administração do país quando 

ainda era uma nação monarquista, pois nunca o último Imperador do Brasil precisou do voto das 

câmaras, para conseguir algo de privilegio próprio.  

 Visto que Dom Pedro II nos tempos de monarquia fundou o crédito nacional e defendeu o 

crédito público, os monarquistas diziam que não se podiam esquecer os feitos do Imperador. Segundo 

eles por muitas vezes o rei passava por cima de questões diplomáticas para defender seu país, e que 

por isso sua tradição deveria servir de exemplo para as economias e políticas da primeira república, 

pois o regime republicano causavam muitos transtornos e desilusões em todos os países que tinha a 

república como governo. 

 Em memória ao monarca, o jornal fez uma homenagem ao dia 5 de dezembro de 1891, por ser 

o dia que receberam a notícia da morte do antigo rei, por que na época não podiam expressar 

livremente sua comoção, por conta da repressão a imprensa de órgão monarquista. Nessa homenagem 

mostraram os benefícios e passividade e o muito que o antigo rei fez pelo Brasil, até mesmo no 

estrangeiro. 

 Colocavam como covarde, o golpe de estado que depôs o governo provisório do Visconde de 

Ouro Preto juntamente com o regime monárquico de D. Pedro II a quem o primeiro estava 

substituindo momentaneamente, por ter colhido de surpresa o golpe que o regime não merecera e que 

estava carregado de ingratidão. Diziam que o Rei não obteve resistência aos improvisados 

representantes do exército, do povo e da armada, não por abandonar a nação, mas em respeito ao povo 

que tanto amava. Nas palavras de Affonso Celso: 

                                                           
409  Trecho do artigo Hereditariedade, publicado no jornal O Brazil no dia 15 de abril de 1896. 
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Nascemos uns, reaparecemos outros porque assim o exigia urgentemente e 
nosso direito de brasileiros e o nosso dever de patriotas, visto que nossa pátria se acha 

ameaçada de um tremendo flagelo, catástrofe que será inevitável continuando ela com o 

governo atual. A sua desmoralização é completa e notória. O cinismo desses especuladores, 

desses argentários, desses mercadores degenerados da sua própria Pátria tocou a meta ( 

Junior, p. 2, 1896)410 

   

 Julgado por poetas que escreveram para o jornal O Brazil, os autores  tratam o imperador de 

forma semelhante, exaltando sua imagem e eficácia dizendo que se todos os governantes fossem como 

ele, não haveria problemas de nenhum âmbito no mundo. O jornal se refere a Dom Pedro II como 

aquele que sempre foi justo, zelador dos bons costumes, defensor das artes e das culturas. 

Lamentavam-se seu declínio do trono, e se reflete em todo o jornal O Brazil um tom de ressentimento 

dos proclamadores da republica. Ressaltam o desenvolvimento do último Imperador do Brasil, tanto 

como homem, tanto como regente do Brasil. Julgam suas riquezas como merecidas, sua simplicidade 

e honra como esplendorosas, enfim como um homem justo e bom. 

 O jornal O Brazil explicita que a Inglaterra até o final do século XIX, sempre havia sido uma 

nação poderosa, uma das grandes potências europeias com quem o Brasil obtinha altas transações 

financeiras. O Brasil enquanto fora monarquista era tido pelos escritores do periódico, como 

respeitado por sua seriedade. Essa seriedade se refletia nas relações internacionais que obtinha com 

os outros países, pois segundo está explícito nos artigos era depositado sobre o Brasil confiança 

ilimitada dos países europeus na instituição monárquica, principalmente pela hegemônica Inglaterra. 

Entre os artigos que relatam essa exaltação, pode-se observar também no seguinte trecho: 

O golpe de estado do Marechal Deodoro era início bem visível da luta entre os poderes 

constituídos... 

A deposição de Deodoro a 23 de novembro vinha de ser um ato ambicioso. O vice-presidente, 

investido do poder presencial e de ditador, salientou o seu governo por atos que estão na 

consciência de todos os brasileiros. 

A deposição dos governadores, o naufrágio dos Solimões que importa de certo, em um grande 

peso de consciência para aquele, que foi o autor, pode-se dizer; o ato de sete de abril, a 

reforma dos generais e outros atos arbitrários; a guerra civil no Rio Grande do Sul, mantida 

por um capricho, com prejuízo incalculável dos cofres públicos e, finalmente, o veto e a 

revolta de 6 de setembro; a depredação da fazenda nacional; o esbanjamento dos dinheiros 

do tesouro; a desvalorização do papel moeda, do papel fiduciário que jazia sem garantias, 

pois que do lastro em outro se havia lançado mão para satisfazer as exigências da guerra feroz 

e odienta do Rio Grande do Sul (LACERDA, 1895, p.1)411. 

                                                           
410  Artigo publicado por Garcia Junior de título: Pela Monárquia no Jornal O Brazil no dia 15 de abril de1896.  

 
411 Artigo publicado no jornal O Brazil em 7 de dezembro de 1895 
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 Com a memória do período anterior e também com influência Inglesa, no ano de 1896 no Brasil, 

através do que os escritores escreveram percebe-se que ainda eram fortes os ideais monarquistas, pois 

nas publicações estão refletidos os anseios de retorno à monarquia, não apenas no O Brazil, mas 

também em outros impressos, de outras cidades pelo país que o próprio periódico monarquista 

apresenta como apoiadores, que diziam que na época monárquica todas as liberdades estavam 

garantidas, a imprensa não tinha rival no mundo social, a constituição era liberalíssima, o Estado não 

se separava da igreja, porém havia a liberdade de todos os cultos e era um período em que a nação 

preparava-se para ser do novo mundo. No ano de 1896, os redatores do órgão monarquista 

enfatizaram que só eram homens cheios de patriotismo, de estudo, de juízo e dotado de espírito 

virtuosos os que não faziam parte do governo republicano. A todo o momento os monarquistas 

tentavam impregnar em seus leitores que a monarquia era a única solução para o país sair do abismo 

que estava caindo com a República, e como Dom Pedro II só podia ficar na memória os anseios era 

para que um Rei tomasse o poder com o mínimo de dignidade que o ultimo Imperador do Brasil 

possuía.  

 

Considerações finais 

 

 A partir do periódico O Brazil, percebe-se que o desejo de retorno da Monarquia como regime 

de governo era comum em vários âmbitos da sociedade. Percebe-se também, a partir desse jornal, que 

pertencia a um grupo com ideais políticos, que esse propósito de restauração, foi estabelecido a partir 

de um momento em que eles diziam que estavam havendo muitos descontentamentos com o regime 

em vigência. O jornal O Brazil se apresenta como formador de opinião que busca a partir de seus 

artigos demonstrarem como o tempo de Império era o melhor. Os autores buscam a partir das 

lembranças positivas do que viveram no tempo de monarquia, legitimar o retorno do Império no 

Brasil. Então eles buscavam a partir da memória e a partir da oportunidade de escreverem para as 

elites e a população urbana, e também aos letrados do Rio de Janeiro, uma maneira de se manifestarem 

e buscarem formas de restauração da monarquia, no país que eles disseram em vários números de seu 

periódico, que naquele momento estava em decadência.  

 No período do final do século XIX, os colaboradores diziam que a pátria estava ameaçada de 

um tremendo flagelo, e catástrofe por todas as regiões do país. Segundo a publicação do dia 15 de 
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abril de 1896, essa questão causava desmoralização notória, pois para os colaboradores, a República 

era um governo que se traduzia em infâmia, escândalos, depravações e desmoralização do povo 

brasileiro perante o mundo. 

 Percebe-se que o Jornal O Brazil demonstra a partir de seus escritores que eram constantes a 

ameaças dos republicanos aos monarquistas, devido se sentirem ameaçado pelas finalidades de 

retorno do Império. Diz em uma publicação do dia 15 de abril de 1896 que os monarquistas que 

buscava a ordem eram taxados de rebeldes, mesmo quando procuravam o bem da nação. Em contra 

partida os monarquistas apresentam nessa publicação que o governo se sente ameaçado pelos os que 

querem o antigo regime, devido este não ter energia para punir os que flagelavam o país, colocando 

que o Brasil estava num momento de impunidade total, e como o governo não dava conta da 

impunidade da própria república, se via em constante temor por conta da força que tinha os que 

buscavam o retorno do Império. 

 Para mostrar então que a República era a desumanidade, eles buscavam mostrar aos leitores que 

ela ainda existia, porque estava sendo sustentada pelo abuso e pelos constantes crimes, e pelos 

enganos dos governantes que prometiam e não cumpriam, porém mostravam que isso tinha jeito de 

ser solucionado, esse jeito era voltar com o Império. Fato é que buscavam legitimar o retorno do 

Império, devido também, ao descontentamento que se tinha com República naquela conjuntura da 

sociedade brasileira. 
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ARTE COMO LUTO: UMA ANÁLISE PSICANALÍTICA DO 

QUADRO AS SABINAS QUE INTERROMPEM O COMBATE 

ENTRE ROMANOS E SABINOS (1795-99) DE JACQUES-LOUIS 

DAVID 
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RESUMO: Esse trabalho tem como objetivo propor um debate teórico-metodológico entre arte, 

história e psicanálise. Tomando como objeto de estudo as obras de Jacques Louis David, esse 

artigo introdutório articula a analise do quadro As Sabinas que Interrompem o Combate entre 

Romanos e Sabinos produzido pelo pintor de 1795 a 1799 e o método elucidado por Didi-

Huberman, o neofreudismo, que segundo o historiador terá os elementos necessários para uma 

crítica do conhecimento eficaz na aplicação de conceitos capazes de atingir o não-saber da obra de 

arte. Tendo como tema a crítica, a pintura neoclássica de David adota a arte greco-romana como 

referência de equilíbrio que condena os excessos e busca um despertar estético no espectador. Há 

na obra neoclássica um ideal racional do belo, da moral, provocar pela imaginação uma ideia de 

Nação, de um projeto político. O objetivo será identificar os “labirínticos trajetos de sentido” do 

artista nessa arte engajada do século XVIII. 

 
Palavras-chave: Arte, Psicanálise, Neoclassicismo, Jacques Louis David. 

 

1. O NEOCLASSICISMO HISTÓRICO E A ARTE ENGAJADA DO SÉC. XVIII.  

 

  Giulio Carlo Argan em uma passagem do livro Arte Moderna, afirma que “o 

Neoclassicismo não é uma estilística, mas uma poética” (ARGAN, pág. 23, 2010). Com essa 

reflexão o autor reitera a crítica feita pela arte neoclássica, produzida na segunda metade do século 

XVIII, aos estilos anteriores – o Barroco e o Rococó – por serem tecnicamente virtuosos e 

truncados, por vezes ilusórios; não eram mais que estilos decorativos, exagerados, sem conteúdos 

sérios, apenas amantes fantasiados flertando em algum cenário fabuloso. Uma arte que estava a 

serviço da nobreza e tendo como fundamento temático a imaginação – refletindo a “ambiciosa 

fantasia dos soberanos”. Havia por parte dos neoclássicos uma condenação dessa técnica a serviço 

                                                           
412 Bolsista CAPES. Orientadora Profa. Dra. Ana Lucia Oliveira Vilela (UFG). 
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dessa quimera irracional, sem outros fins, “além do seu próprio fazer-se” (ARGAN, 2010). 

O Neoclassicismo, denominado por Argan como histórico, atenderia às necessidades 

sociais e econômicas, colocando a técnica como “um instrumento racional que a sociedade 

construiu para suas necessidades e que deve servir a ela” (ARGAN, pág. 21, 2010). Tendo como 

tema a crítica, o neoclássico adota a arte greco-romana como referência de equilíbrio que condena 

os excessos e busca um despertar estético no espectador. A obra neoclássica possui um sentido 

ético-ideológico, uma “solução ideal do conflito entre liberdade e dever” (ARGAN, pág. 14, 2010), 

um ideal racional do belo413, de moral, utilizando a imaginação a fim de provocar uma ideia de 

Nação traduzida em um projeto político que dará forma à revolução de 1789. 

Adotando o “Antigo” como ideal estético, as transformações sociais na França  se 

manifestaram na metodologia de projetos arquitetônicos neoclássicos que se utilizavam dos 

espaços públicos de forma racionalmente calculada, colocando a cidade a serviço da vida social. 

Portando esse projeto inclui a construção de manicômios, hospitais, prisões, etc. Como pontua 

Argan: “a razão não é uma entidade abstrata: deve dar ordem a vida prática.” (ARGAN, pág. 23, 

2010). Os pintores, nesse sentido,  também procuraram manifestar nas obras de arte uma 

sensibilidade moderna. Os quadros históricos de David irão refletir os ideais civis de Roma e o 

discurso por ele produzido refletirá na sociedade francesa em forma de fervor revolucionário. 

Para Argan, David entende o ideal clássico como um modelo ético e não como inspiração 

poética. Por meio de uma paixão controlada, o artista procura na tragédia uma lição histórica; e 

por meio dela, a “crua realidade das coisas.” (ARGAN, pág. 43, 2010). David era um grande 

estudioso do belo e admirador do antigo. Por esse motivo Argan entende a participação do artista 

na Revolução Francesa pela ala mais radical, como sendo no mínimo paradoxal. Como deputado 

na Convenção, em 1793 chega a votar a favor da condenação do rei. Torna-se amigo íntimo dos 

líderes da revolução e testemunha da morte dos companheiros. David irá imortaliza-los em sua 

obra. Como aponta Walter Friedlaender, David considerava Marat e Lepeletier seus melhores 

trabalhos414 (FRIEDLAENDER, 2001).  

Friedlaender atribui a essas obras uma particularidade, que segundo o autor, não será mais 

                                                           
413 Argan define o “belo clássico” como objetivo, universal, imutável (Argan, pág. 17, 2010). 

 
414 As obras de David que fazem referência nesse trecho correspondem a: A Morte de Marat e A Morte de 
Lepeletier, ambas pintadas em 1793. 
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vista nos quadros subsequentes de David. Citando Deleuze, Friedlaender afirma que essas duas 

obras “foram criadas numa espécie de transe. Pode-se ver nelas a febre que dominava esses homens 

e artistas apaixonados durante aqueles anos terríveis e extraordinariamente conturbados.” 

(FRIEDLAENDER, pág. 47, 2001). 

Dando continuidade a analise do autor, Friedlaender concede As Sabinas que interrompem 

o combate entre Romanos e Sabinos (1795-1799) como a obra mais vazia de interesses políticos 

pintada por David, que estaria obcecado em criar uma obra puramente ao estilo grego, ou seja, 

uma obra de “maior refinamento e abstração”, 

 
David ficou bem abalado com a queda de Robespierre, de quem, apenas 

alguns dias antes, ele fizera uma defesa apaixonada. Perturbado e abatido, encerrou 

seu entrecortado discurso de defesa garantindo que doravante iria se ater aux 

principes et non pas aux hommes. Os interesses políticos tinham dado vida à sua 

arte. Uma vez que era obrigado a renunciar a eles, seus princípios só podiam ser 

aplicados a questões puramente artísticas. Assim, quanto mais se aferrava a esses 

princípios, mais estéticos e vazios eles se tornavam. Isso fica mais patente na sua 

maior obra desse período, O Rapto das Sabinas (...) concluída em 1799. 

(FRIEDLAENDER, pág. 47-48, 2001). 

 
Friedlaender submete a obra a um reflexo situacional dos fatos. Para traçar uma 

investigação mais profunda, é preciso buscar outro suporte teórico que em diálogo com a história, 

trará uma analise mais complexa dos componentes presentes no quadro. Na historiografia clássica, 

pautada numa história como verdade exigindo do historiador um rigor científico, a obra de arte 

como produtora de significado e discurso político seria questionada e seu caráter simbólico 

submetido ao contexto histórico. 

Colocando a produção historiográfica entre a ciência e a ficção, Michel de Certeau no livro 

História e Psicanálise: Entre ciência e Ficção elabora a narrativa produzida pelo historiador 

remetendo a preocupações que relacionam passado-presente, tempo-lugar. O autor trabalha a 

ficção não como sendo o falso ou a antítese do real, a ficção seria todo aparato simbólico e invisível 

da cultura que sustenta, em forma de hipótese e sistemas de correlações, as teorias científicas; 

produzindo assim modelos diferentes de sociedade. A ficção se coloca como construtora de 

sentidos que não podem ser controlados, ela é “metafórica”: “(...) Movimenta-se, imperceptível, 

no campo do outro. Nessas circunstâncias, o saber não encontra lugar seguro e seu esforço consiste 

em analisá-la de maneira a reduzi-la em elementos estáveis e combináveis.” (DE CERTEAU, 

pág.48, 2011). A proposta epistemológica de Michel de Certeau acaba concedendo à obra de arte 

uma responsabilidade teórica capaz de complementar o quebra-cabeça historiográfico, abrindo-se 
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um novo campo de interlocução entre arte, política e a psicanálise. 

O debate de De Certeau acerca do diálogo entre a História e a Psicanálise se baseia nas 

diversas formas de se lidar com o tempo e a memória, entendendo o passado como recalcado, ou 

seja, encontramos vestígios desse passado de forma disfarçada no presente do qual havia sido 

excluído (DE CERTEAU, 2011). O autor afirma que as  duas disciplinas possuem maneiras 

diferentes de lidar com o espaço da memória, articulando passado e presente, de formas distintas. 

Mas um debate entre as duas poderia enriquecer de forma renovadora a narrativa historiográfica, 

já que de certa forma, as disciplinas procuram no passado as rupturas e continuidades que dão 

forma ao presente e “elaborar (de onde? De que modo?) as maneiras de pensar e, portanto, de 

superar a violência (os conflitos e os acasos da história), incluindo a violência que se articula no 

próprio pensamento.” (DE CERTEAU, pág. 73, 2011). 

 
2. UM OUTRO OLHAR SOBRE A OBRA AS SABINAS QUE INTERROMPEM O COMBATE 

ENTRE ROMANOS E SABINOS (1795-1799) 

 
Jacques-Louis David se formou na Academia de Belas Artes da França que além de 

estabelecer métodos e cânones, possuía um viés moralizante cuja preocupação fundamental é o 

conteúdo ético e didático de uma obra de arte. A partir dessas tendências, David adapta e volta-se 

a exaltação da Antiguidade, porém não de forma incondicional. Segundo o historiador e crítico de 

arte Walter Friedlaender “(...) esse classicismo ético assumiu um caráter eminentemente político 

e, juntamente com a literatura e a filosofia moralizantes, preparou o caminho para Revolução” 

(FRIEDLAENDER, 2001). Os elementos racionais se fundem com os morais transformando a arte 

de David em uma arte engajada capaz de captar a pitoresca superfície da realidade, num sentido 

ao mesmo tempo objetivo e psicológico. 

As mudanças ocorridas na França a partir da segunda metade do século XVIII manifestam-

se em vários âmbitos da vida cultural francesa, seja na literatura, na música, na arquitetura ou nas 

obras de Jacques-Louis David. A pintura neoclássica, por seu viés didático, teria como função 

instruir a equidade, promover a salvação moral, criar cidadãos virtuosos (SCHAMA, 2010). Obras 

como O Juramento dos Horácios (1784), A Morte de Sócrates (1787) e Os Litores devolvendo a 

Brutus os corpos de seus filhos(1789), carregam um modelo ético e dispõem do trágico como 

linguagem simbólica para transpor a coisa em si: a morte a serviço da liberdade. 

O período do Terror, segundo Starobinski, será esse momento de sacrifício aliada à vontade 
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revolucionária para defender um Estado racional, que entre outras questões irá garantir a liberdade 

civil e individual do cidadão. Porém, ainda compactuando com a análise de Starobinski, o ritmo 

tomado pela Revolução e sua “aceleração catastrófica” – tendo a violência como veículo de 

inserção desse projeto político – culminará no rompimento ideológico entre a vontade e os 

princípios idealizados por Rousseau (STAROBINSK, 1989). Citando um discurso feito por 

Benjamin Constant em 1797 ao Diretório, 

 
Em todas as lutas violentas, os interesses correm atrás das opiniões exaltadas (...). 

O patriotismo se torna a desculpa banal preparada para todos os delitos. Os grandes 

sacrifícios, os atos de devotamento, as vitórias alcançadas sobre as inclinações naturais pelo 

republicanismo austero da Antiguidade serviram de pretexto para a fúria desenfreada das 

paixões egoístas. (CONSTANT, apud STAROBINSKI, 1989). 

 
Para o autor, a morte de Robespierre marca o esgotamento das alegorias, o empobrecimento 

do sentido das palavras. Essa vontade sem princípios se estabelece em tomada de decisões cabíveis 

diretamente à nova classe dirigente. David participou ativamente de todos esses processos, e é sob 

esse contexto da morte de mais um companheiro, que na prisão em 1795, ele começa apresentar 

os primeiros esboços do quadro As Sabinas que interrompem o combate entre Romanos e Sabinos, 

que irá ser exposto em 1799. 

A obra conta a história do momento em que os sabinos avançam sobre os romanos na 

tentativa de reaver as mulheres raptadas por Romulo e seu exército com o objetivo de tomá-las 

como esposas e fundar Roma. As mulheres, agora sabinas e romanas, se colocam entre os dois 

exércitos na intenção de proteger seus filhos. 

A cena se passa em Velabro. No canto superior esquerdo do quadro vemos o capitólio, 

primeiro templo construído por Rômulo dedicado a Júpiter. Ao centro, vemos a Rocha de Tarpéia, 

que estabelece uma referência a sabina responsável por trair os romanos e deixarem os sabinos 

entrarem na cidade. O personagem representado no primeiro plano à esquerda é Tácio, rei dos 

sabinos. À direita está Rômulo armado com um escudo redondo que estampa de forma bem 

destacada a loba amamentando os bebês, deixando em evidencia o mito. David lembra mais uma 

vez ao espectador, o motive pelo qual o herói se sacrifica: a Pátria. No centro, em posição de 

destaque está Hercília, mulher de Rômulo e filha de Tácio, que se coloca entre os dois com a 

finalidade de interromper o conflito e proteger sua família. 
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Jacques-Louis David: A Sabinas que interrompem o combate entre Romanos e Sabinos (1794-99); tela, 3,86 x 

5,20 m. Paris, Louvre. 

 

As mulheres sempre tiveram nos quadros de David posição de destaque. Não é a primeira 

vez que o pintor atribui a elas uma grande responsabilidade simbólica que transmitem nas obras 

uma percepção de equilíbrio. Hercília, no entanto, é a primeira heroína de David. Ela simboliza ao 

mesmo tempo a figura da mãe protetora e a razão – atributo esquecido pelos guerreiros em meio a 

tanto ódio e violência. 

Um documentário francês produzido em 1997 pela emissora Palettes (criado por Alain 

Jaubert), Une révolution à l'antique. Les Sabines (1799), trás fontes importantes para análise dessa 

obra. Parte foi disponibilizada pelo Museu do Louvre, como o caderno de esboços de cerca de 60 

páginas utilizado por David contendo os estudos e rascunhos dos primeiros elementos que viriam 

a compor As Sabinas.  

A inspiração de David vem da consulta de gravuras cedidas pela Biblioteca Nacional da 

França de diversos artistas italianos. Esses esboços demonstram a preocupação do pintor em 

relação à composição das personagens, do cenário, do figurino e dos traços e feições que 

estruturariam a pintura. Essa preocupação com o estilo, como afirma Gombrich, era adotado por 

ser a melhor forma de se obter os efeitos pretendidos (GOMBRICH, 2013). 
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Imagens do caderno de David retiradas do documentário Palettes (criado por Alain Jaubert), Une révolution 

à l'antique. Les Sabines (1799), França, 1997. 

 

A obra é detalhadamente pensada por David. O documentário apresenta um estudo feito 

por meio de reflectografia415 que encontra no quadro vestígios reticulares no preparo dos desenhos. 

Essa técnica demonstra uma longa busca por equilíbrio e também muitas hesitações. 

O conflito traduzido no quadro chama a atenção para Hercilia ao centro com os braços 

estendidos de forma linear, que nos remete ao símbolo de uma “balança”, onde ela clama pelo fim 

da guerra em nome da proteção da família. A dispersão do equilibro, que nos aparece de maneira 

proposital, está representada pelos exércitos ao seu redor. Do lado direito, os romanos e no 

esquerdo, os sabinos. Essa violência desarticula todo aspecto de uma “estática” dentro do quadro: 

o que temos é justamente o movimento. O quadro propõe “a adequação lógica da forma à função” 

                                                           
415 Técnica óptica de infravermelho utilizada para análise e diagnóstico de obras de arte, por permitir ver 

através das camadas de tinta e, assim, identificar desenhos ocultos pela pintura mais superficial. 

(http://revistapesquisa.fapesp.br/2011/10/01/pinturas-escondidas/ acesso em 06/08/2017). 

 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2011/10/01/pinturas-escondidas/
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(ARGAN, 2010). Temos a presença da violência como símbolo do desequilíbrio, a liberdade como 

parte orgânica dessa proposta e a razão como mediadora desses elementos. 

 

O quadro ainda apresenta vários emblemas. No canto direito temos mais uma vez a loba 

em um estandarte, lembrando a origem de Roma, e ao lado um feno, representando a origem rural 

da maioria dos combatentes. Diante de todos esses elementos simbólicos, o quadro nos serve como 

uma forte alegoria à conjuntura politica vivida pela França nesse momento. Mas aqui cabem 

algumas questões: a obra de David serviria como contra argumento à afirmativa de Starobinski ao 

esgotamento das alegorias após o período de Termidor? Há um empobrecimento da linguagem 

depois de 1794? Como afirma Argan no livro História da Arte como História da Cidade, 

 

A arte, em substância, é a grande responsável pela cultura que se 

fundamenta, organiza e desenvolve através da experiência da percepção e dos 

processos correlatos da imaginação. (ARGAN, pág. 26, 2005). 

 

Seguindo o pensamento de Argan, “Em O Juramento dos Horácios, David se inspira na 

moral da Roma republicana sem se remeter, a não ser pela imaginação, a arte romana daquele 

período” (ARGAN, 2010), assim entendo que no quadro das Sabinas posso fazer uma análise 

alegórica: a torre presente no canto esquerdo do quadro, a muralha, os combates, faz referencia à 

tomada da Bastilha em 1789. A lança é um instrumento simples utilizado nas revoltas populares, 

indica o momento após a Queda da Bastilha – símbolo inclusive do fim da repressão absolutista – 

em que a cabeça de marquês de Launay é fincada em uma lança exposta pelas ruas de Paris. A 
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pedra no centro do quadro designa o rochedo da onde em Roma, eram atirados os traidores da 

nação. Algumas hipóteses podem ser levantadas a partir das questões colocadas acima. 

David constrói interessantes narrativas ao concentrar na obra elementos simbólicos tão 

evidentes e conflitantes entre si. Milton Genésio de Brito no artigo Pinturas de Jacques-Louis 

David: A Construção de Imagens sobre a Antiguidade e suas Leituras partindo do uso da 

“antiguidade como metáfora do presente” – afirmação que poderia ser problematizada de muitas 

maneiras -, atribui à obra um sentido político de “exortação e reconciliação entre os franceses 

divididos durante o “Reinado do Terror”. (BRITO, 2010). Tal assertiva se tornaria insuficiente 

para captarmos a complexidade da imagem. 

Para um observador desatento, o quadro aparece de fato como uma proposta de 

reconciliação por parte do pintor. Um reconhecimento em meio a uma guerra civil do fracasso do 

Terror Jacobino em instaurar na França a República e a Democracia. Mas, outros elementos do 

quadro contradizem essa ideia - David adiciona um elemento perturbador na obra: as crianças. 

Aparentemente tão deslocadas do conflito, são as únicas personagens a olharem para fora do 

quadro com um tom fortemente inquiridor. Elas lembram ao espectador que ele também faz parte 

daquele conflito, ele também é um combatente e responsável pela guerra ao seu redor. 

A intencionalidade estética transcende a linguagem literária: David responsabiliza o 

espectador pela violência, e não apenas pela guerra civil, mas pelos companheiros de David mortos 

pelo conflito: Michel Lepeletier, Marat, Robespierre. Assim, ao inserir a rocha de Tarpéia, ao 

atribuir a Hercília a vitória da razão sobre o combate, David atribui a vitória da Revolução aos 

Jacobinos e aos companheiros mortos. 

Essa resiliência transmitida por David pressupõe uma intencionalidade na formação de um 

discurso pictórico que seria capaz de redirecionar a interpretação do passado. O quadro seria ao 

mesmo tempo sua tentativa de se redimir na história e sua forma de lidar com o luto pela morte 

dos companheiros. 

A partir das hipóteses levantadas, coloco a questão: podemos então compreender o quadro 

As Sabinas que interrompem o combate entre Romanos e Sabinos, como a representação de um 

luto? Entendendo que o luto seria “um processo que não tem nada de intrinsicamente individual, 

envolvendo modos de interação, conflito, orientação em direção aos outros, censura, e assim por 

diante” (ROSA, 2015: 1-13), seria um esforço de David de explicação e representação do passado, 

como pondera Dominick LaCapra sobre as discussões sobre trauma e luto, como um processo 

fundamental de perlaboração? 
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Podemos definir perlaboração de duas maneiras. A primeira seria a capacidade do ser 

humano de reelaborar as crises sentimentais e conflitos interiores; a segunda seria a ação de uma 

interpretação no discurso do processo analítico. Seria então possível trabalhar esse processo 

analítico como uma análise histórica? 

 
3. UM DEBATE TEORICO-METODOLÓGICO: ARTE, HISTÓRIA E 

PSICANÁLISE. 

 
Didi-Huberman em seu livro Diante da Imagem questiona de maneira provocativa os 

historiadores da arte que se colocam diante de uma obra com as perguntas e as respostas prontas 

impondo ao seu objeto sua “própria forma específica de discurso”. Fazendo uma breve revisão da 

produção acadêmica desde o século XVI, Didi-Huberman tecerá uma crítica a Panofsky e seu 

modelo metodológico neokantiano que acabou por influenciar toda uma geração de estudiosos da 

arte. Para Didi-Huberman essa configuração metodológica pautada na razão não é capaz de 

englobar toda a estrutura complexa e ao mesmo tempo simples da obra de arte. Esse modelo apenas 

recoloca a questão do saber para não “deixar transbordar o turbilhão radical”, isto é, “a 

negatividade inalienável de um não-saber” (DIDI-HUBERMAN, 2013). 

Essa crítica ao neokantismo abre espaço então para uma nova proposta metodológica: o 

neofreudismo, que segundo Didi-Huberman terá os elementos necessários para uma crítica do 

conhecimento eficaz na aplicação de conceitos capazes de atingir o não-saber da obra de arte. 

 
O que se pode esperar aqui da “razão freudiana” seria, antes, o ressituar- nos em 

relação ao objeto da história, por exemplo, sobre cujo trabalho extraordinariamente 

complexo a experiência psicanalítica nos informa por meio de conceitos tais como 

posteridade, a repetição, a deformação ou a perlaboração. (DIDI-HUBERMAN, 

2013, pág. 15) 

 

O não-saber seria aquilo que não pode ser enunciado pela razão. Seria o que na psicanálise 

chama-se de figurabilidade – a transformação de pensamentos em imagem – onde as evidências se 

fragmentam, se obscurecem. Como captar esses fragmentos e consequentemente o não saber da 

imagem? A figurabilidade está diretamente ligada ao inconsciente, ela não está presente na obra. 

Esse paradoxo é para Didi-Huberman a chave capaz de apreender o visível, o legível, o invisível, 

o visual e o virtual de toda e qualquer produção artística que carrega consigo significado. 

Para atingirmos esse paradoxo, Didi-Huberman elabora a análise de um afresco do século 
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XV presente no convento de San Marco em Florença atribuído ao dominicano Fra Angelico. A 

análise consiste em identificar e desenvolver essas cinco categorias citadas acima.

 

Fra Angelico, Anunciação, c. 1440-41. Afresco, Florença, Convento de San Marco, cela 3. 

 

O visível seria os elementos discretos de significação, os signos, capazes de “traduzir” para 

o espectador unidades mais complexas; são as unidades de saberes. Os temas e conceitos retirados 

da leitura e interpretação esses indícios que se mantém na superfície é o que torna a obra legível. 

 
Assim, aos poucos, modifica-se para nós a temporalidade da imagem: seu caráter 

de imediatez obscura passa para o segundo plano, se podemos dizer, e é uma 

sequência, uma sequência narrativa que surge aos nossos olhos para se dar a ler, 

como se as figuras vistas de um só golpe na imobilidade fossem dotadas agora de 

uma espécie de  cinetismo ou de tempo que se desenrola. (DIDI-HUBERMAN, 

2013, pág. 20) 

 

Para Didi-Huberman o limite da obra de Panofsky se encontra aí. Ele não leva em 

consideração esse cinetismo. O modelo metodológico iconológico elaborado por Panofsky permite 

a investigação da obra de arte pelo que a torna legível. As unidades de saberes seriam os 

testemunhos carregados de significado, onde o papel do historiador da arte seria de identificar as 
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alegorias e as histórias presentes nesse universo simbólico que é a imagem. Dessa maneira Didi-

Huberman atesta que a iconologia privilegiaria obras “mais elaboradas”, que possuíssem mais 

variedades de elementos, ditas mais complexas, com riquezas de detalhes, pinceladas realistas, etc. 

Nesse contexto, obras como a de Fra Angelico, por exemplo, são recolocadas de forma hierárquica 

numa posição, digamos, menos privilegiada se em comparação as obras renascentistas ou barrocas. 

“(…) se o visível ou o legível não foram o forte de Fra Angelico, é que lhe interessavam o invisível 

e o inefável, justamente.” (DIDI-HUBERMAN, 2013). 

Avançando na análise, Didi-Huberman propõe que para compreender a obra em questão, 

precisaremos então desencarná-la. Para isso é necessário ir além das questões visíveis, legíveis e 

invisíveis, ou seja, ir além da semiologia, da traduzabilidade do quadro, é preciso atingir essa 

complexidade “presente nos saberes transmitidos e deslocados, de não-saberes produzidos e 

transformados” (DIDI-HUBERMAN, 2013). Destarte é preciso voltar ao ponto de partida, nas 

evidências ininteligíveis, nos componentes essenciais da apresentação pictórica da obra. Esse 

processo engloba a questão visual e virtual, que para Didi-Huberman é o chamado “fenômeno-

índice”, elementos que fazem o espectador perceber a obra de outra maneira. Essas questões estão 

além daquilo que se vê ou da leitura que se faz dos símbolos. É elevado a aquilo que não aparece 

visualmente, é elevada a categoria de potência, ou seja, “constelações inteiras de sentidos”. Essa 

potência é o que Didi-Huberman chamará de sintoma. 

O sintoma seria essa abundância de conflitos entre sentidos contidos em uma obra de arte, 

ela se apresenta na estratégia pictórica do artista, ela propõe ao espectador uma dialética entre 

aquilo que se vê, aquilo que se sente e aquilo que não se vê. O arrebatamento causado pela não 

escrita, pelo não contentamento da pesquisa a fontes escritas, que atribuirá à arte uma autonomia 

que não se limita apenas a contar uma história, ou ser complemento de uma narrativa, mas dela 

por si só, manifestar aquilo presente na memória virtual e seus “labirínticos trajetos de sentido” 

(DIDI- HUBERMAN, 2013): 

 
Tal é, portanto, o não-saber que a imagem nos propõe. Ele é duplo: diz 

respeito primeiro à evidência frágil de uma fenomenologia do olhar, com a 

qual o historiador não sabe bem o que fazer, pois ela só é apreensível através 

do olhar dele, do seu próprio olhar que o desnuda. (DIDI-HUBERMAN, 2013, 

pág. 27) 

 
Cabe, portanto, a crítica feita por Didi-Huberman que devemos fazer um trabalho de 

abertura (grifo do autor), um processo de sintomatização, ir além do processo de interpretação dos 
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indícios simbólicos da obra, além do seu legível. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Para desenvolver o processo de sintomatização da obra de David, será necessário explorar 

outro elemento figurativo que compôs a exposição do quadro em 21 de dezembro de 1799. David 

mandou instalar um espelho em frente à tela. Vale pontuar que as personagens da obra foram 

pintadas em tamanho real. Podemos chegar a conjecturar se colocar o espelho entre o espectador 

e a obra, não foi uma intenção provocativa por parte do pintor. De toda documentação e 

historiografia consultadas, não foi encontrado nada que esclarecesse esse elemento tão 

emblemático. 

O que Didi-Huberman justamente aponta no processo de analise da obra de Fra Angelico 

é o elemento de uma luz branca que entra pela janela da prisão da qual o dominicano pintou o 

afresco Ascenção e o sentido virtual que tal componente da à obra. Tanto o espelho para David, 

quanto a luz para Fra Angelico são o fenômeno-índice que nos põe na presença do invisível que 

implica ao “olhar do sujeito, sua história, seus fantasmas, suas divisões intestinas” (DIDI-

HUBERMAN, 2013). 

O espelho é o elemento perturbador que nos leva à proliferação de sentidos possíveis, o 

conflito, o sintoma. Há nesse objeto uma estratégia pictórica de David. Há a presença de uma 

dramaturgia. A psicanálise nesse sentido é a ferramenta que nos levaria a questionar qual é essa 

dramaturgia ou que tipo de memória virtual David quer despertar no espectador ao incluir esse 

elemento. Esse é o não-saber que essa imagem nos propõe. 

Mas para alcançar essa análise, outras questões precisam ser levadas em consideração. A 

primeira é a identificação do luto no quadro. A hipótese que apresento para a resposta dessa 

hipótese seria a Rocha de Tarpéia. Colocada no centro do quadro, ela é justamente o ponto que 

liga o passado ao presente. Ela é a representação do recalque de David? Podemos entendê-la como 

símbolo da traição, mas também como administradora da ordem, uma vez que dela eram atirados 

os traidores da nação romana? 

O luto pressupõe uma dinâmica entre a vida e a morte. A perda do elo entre o sujeito e seu 

objeto. Como colocado no artigo O conceito psicanalítico do luto: uma perspectiva a partir de 

Freud e Klein, a ideia de luto dialoga com o enfrentamento das sucessivas perdas factuais e 

simbólicas passadas pelo individuo que irão levar ao desenvolvimento psíquico e físico desse 
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sujeito (CAVALCANTI; SAMCZUK; BONFIM, 2013). Lidar com esse luto seria um processo de 

reconstrução, fragmentação e desestruturação desse individuo. 

A partir de todos os argumentos expostos no decorrer desse trabalho me permite questionar 

se Jacques-Louis David não utilizou a pintura de seus quadros como um processo de reconstrução, 

fragmentação e desconstrução do seu posicionamento tanto pessoal como político-ideológico. A 

proposta desse trabalho foi iniciar um diálogo entre essas categorias psicanalíticas e a história da 

arte por perceber como um debate entre as duas enriqueceriam o campo de analise do historiador, 

permitindo alcançar uma maior complexidade das obras de arte e sua produção de sentido. 
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MULHERES NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA DO 

ENSINO BÁSICO: ENTRE PERMANÊNCIAS E RUPTURAS DO 

DISCURSO ANDROCÊNTRICO 

 

 

Suellen Peixoto de Rezende416 

 
RESUMO: O artigo apresenta de modo introdutório, a pesquisa que está sendo desenvolvida para a 

dissertação de mestrado. Objetivando observar, através das narrativas, e dos discursos, como as 

mulheres, estão representadas ou não, nos livros didáticos de História do 9º ano do Ensino 

Fundamental II fase, de forma equiparada aos homens. Como arcabouço analítico de Gênero, 

procuraremos compreender as possíveis relações de poder e as narrativas androcêntricas na produção 

didática. Faremos uma reflexão das interfaces entre Educação e Gênero, e posteriormente, 

analisaremos como fonte, o livro didático de duas escolas públicas em Goiânia entre 2011 a 2013. 

As mesmas foram recortadas, mediante ao seu caráter pedagógico experimental: Colégio Militar 

Hugo de Carvalho Ramos e o CEPAE (Centro de Pesquisa Aplicada a Educação). 

 

 
Palavras-chave: Educação- Gênero- Livro Didático- Ditadura Militar- Androcêntrismo. 

 

 
 O interesse pela pesquisa é oriunda da experiência como docente, compreende de modo 

introdutório, o trabalho de pesquisa que está sendo desenvolvido para a dissertação de mestrado. A 

reflexão acerca da desigualdade de gênero, bem como a representação das mulheres nos livros 

didático de história, torna-se crucial no que concerne como importante objeto de pesquisa 

documental, pertinente a exiguidade das mulheres na narrativa do Ensino Básico. 

 Pretende-se compreender as representações sociais na narrativa do livro didático de história, 

a partir da análise de Gênero como arcabouço central analítico, a fim de perceber ou não, estruturas 

discursivas androcêntricas no livro didático como fonte investigativa. A representação das mulheres 

nos livros didáticos de Ensino Fundamental II fase nas escolas públicas em Goiânia, partem da 

narrativa histórica, portanto, refletir acerca da memória coletiva e individual das mulheres, 

perpassando a discussão sobre consciência histórica, e de seletividade da memória, se torna 

                                                           
416 Discente do Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás - 

PPGH/FH. Pesquisadora no Grupo de Extensão e Pesquisa em Estudos de Gênero (GEPEG- UFG). Professora do Colégio 

de Aplicação da Faculdade Alfredo Nasser - Aparecida de Goiânia-GO. Orientadora Prof. Dra. Ana Carolina Eiras Coelho 

Soares. E-mail: suellen_hst@hotmail.com. 
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imprescindível. 

 Entremeada a ideia de Educação, Gênero corrobora com a possibilidade de se pensar a 

Educação como uma ferramenta contra desigualdades, preconceitos e discriminações. Libâneo nos 

alerta sobre o papel da escola, engendrada no processo de escolarização, segundo o autor a escola tem 

“o compromisso de ajudar os alunos a tornarem-se sujeitos pensantes, capazes de construir 

elementos categoriais de compreensão e apropriação crítica da realidade” (LIBÂNEO, 2003, p. 9-10). 

 Conjecturando que as relações de poder são legitimadas nas estruturas institucionais, 

partimos da premissa de refletir que, dentro dessa importante e complexa configurações de poderes, 

está a Educação. Para o entendimento das relações de poder, dialogou-se principalmente com Louro 

(1997) e Foucault (1999). De acordo com Guacira Lopes Louro417: 

 
No contexto desse referencial teórico, fica extremamente problemático aceitar que um polo 

tem poder – estavelmente – e outro, não. Em vez disso, deve-se supor que o poder é exercido 

pelos sujeitos e tem efeitos sobre suas ações. Torna-se central pensar no exercício do poder; 

exercício que se constitui por manobras, técnicas, disposições, as quais são por sua vez, 

resistidas e contestadas, respondidas, absorvidas, aceitas ou transformadas. É importante 

notar que, na concepção de Foucault, o exercício do poder sempre se dá entre sujeitos que 

são capazes de resistir [...] (LOURO, 1997, p. 39). 

 

 Foucault afirma que o saber construído é engendrado nas relações de poder, isto é, 

historicamente construído, a linguagem se estabelece como objeto do saber, a representação é um 

produto da consciência do homem, e o discurso internalizará essas relações de poder através do saber 

(FOUCAULT, 1999). O autor incita-nos a pensar sobre os saberes sedimentados, no qual estabelece 

as estruturas de poder, nos quais, irão se envolver nas estruturas, nas instituições e no próprio saber, e 

inclusive dentro das políticas públicas educacionais, definindo-nos como sujeitos, podendo 

reproduzir desigualdades cristalizadas historicamente. 

 Apoiados em uma esfera de consolidação de saber, os livros didáticos como instrumentos de 

aprendizagem, são legitimados pela Educação, e em muitas situações a única ferramenta do docente 

como metodologia pedagógica. Bittencourt afirma que os livros didáticos são os mais usados 

instrumentos de trabalho integrantes da tradição escolar de professores e alunos, fazem parte do 

cotidiano escolar há pelo menos dois séculos. (BITTENCOURT, 2010). 

 O século XX foi marcado por intensas modificações na estrutura educacional no Brasil, em 

meados do século, foram criados manuais didáticos e as primeiras políticas sobre o Livro Didático, 

                                                           
417 Sobre a discussão de Gênero e Educação, recomenda-se a leitura de LOURO (1997). 

 



617 

 

 

   

com apoio da Comissão Nacional do Livro Didático. A partir da entrada de Getúlio Vargas ao poder, 

a viabilização e a difusão do livro didático, possibilitou uma massificação do ensino, difundida em 

detrimento da política do Estado Novo em 1937, em uma conjuntura social em que o livro didático 

enaltecia o civismo e um estímulo de conduta coletiva, institucionalizando o saber à incumbência 

do Estado. 

 Até a década de 1960, o Ministério da Educação (MEC), consolidou a distribuição gratuita 

de livros didáticos, efetivando uma profunda mudança na linguagem do texto didático, efetivou-se a 

legislação sobre as disciplinas, e um ensino tecnicista, vinculado à ampliação do desenvolvimento 

industrial em um discurso populista de modernização. 

 As intersecções dialógicas, coadunam em tomada de consciência histórica por parte de 

educadores e educandos, percebendo a necessidade de se tornarem ativos na construção de suas 

histórias individuais e coletivas. Para Freire, a educação é vista como “prática de liberdade”418 

(FREIRE, 1979). Tanto a Educação, como a produção mercadológica, no qual o livro didático está 

inserido, elenca poderes simbólicos subordinados ao Estado, mesclando-se em interações que 

visavam garantir uma visibilidade de modernização e democracia. “Essa estrutura de poder 

simbólico, demonstra indivíduos em posições hierarquizadas, definindo acessos desiguais a recursos 

e produções. Interações sociais essas marcadas por conflitos e por uma notória dominação estatal” 

(BORDIEU, 1999, p. 133-134). 

 A Educação em Goiás influenciada pela Nova Escola419, era responsabilidade do Estado, 

sendo claramente um instrumento de exclusão social. A democratização do ensino transforma- se 

em obrigatoriedade do poder público, e os livros didáticos mecanismos de controle. A percepção da 

construção do livro didático como uma construção histórica consciente, Foucault afirma sobre a 

intencionalidade do poder seletivo da memória na construção do discurso histórico: 

 
[…] em nossos dias, a história é o que transforma documentos em monumentos e que 

desdobra, onde se decifravam rastros deixados pelos homens, onde se tentava reconhecer 

em profundidade o que tinham sido, uma massa de elementos que devem ser isolados, 

agrupados, tornados pertinentes, inter-relacionados, organizados em conjuntos. Havia um 

tempo em que a arqueologia, como disciplina dos monumentos mudos, dos rastros inertes, 

dos objetos sem contexto e das coisas deixadas pelo passado, se voltava para a história e só 

tomava sentido pelo restabelecimento de um discurso histórico; que poderíamos dizer, 

jogando um pouco com as palavras, que a história, em nossos dias, se volta para a 

                                                           
418 Obra publicada em 1967 – Educação como prática da liberdade – em que Paulo Freire trata de uma metodologia de 

alfabetização de trabalhadores na década de 1960. Os fundamentos de liberdade, autonomia e educação para a 

transformação da sociedade contidos nessa obra continuaram em todo o legado de Paulo Freire para a educação 

(LUTTRELL et al., 2009). 
419 Para compreensão do termo, recomenda-se (VIDAL, 2003, p. 497). 
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arqueologia – para a descrição intrínseca do monumento. (FOUCAULT, 2009, p. 8). 

 

 

 De suma importância, é entendermos as ações políticas na construção do livro didático 

refletindo em axiomas na historicidade. A partir da década de 1960, a Academia passou por 

questionamentos na sua construção intelectual, sobretudo na História, os Annales, propondo uma 

nova concepção de ciência histórica ao rejeitar a historiografia tradicional, provocando então, a um 

novo olhar e um novo pensar histórico dialogicamente com várias áreas do saber. Possibilitou-se 

uma ampliação na crítica que tange o agente histórico, à construção do saber estruturado, 

institucionalizado e excludente. 

 Uma importante contribuição para um espaço de debate analítico, Circe Bittencourt sinaliza 

que é somente no espaço de crítica, que se pode encontrar igualmente espaço para a criação 

democrática, ao afirmar que: 

 
Segundo muitas das pesquisas, o poder da ideologia reside em uma imposição sem 

mediações e toda ideologia é integralmente incorporada por alunos e professores. Embora 

não se possa negar e omitir o papel dos valores e da ideologia nas obras didáticas, as 

conclusões de muitas das atuais pesquisas sobre as práticas de leitura desse material têm 

apontado para a importância das representações sociais na apreensão do seu conteúdo e 

método. A recepção feita pelos usuários é variada, até porque o público escolar não é 

constituído por um grupo social homogêneo (BITTENCOURT, 2009, p. 316-317). 

 
 Depois do processo da Ditadura Militar, a redemocratização trouxe para os pensadores da 

Educação propostas de repensar a educação e direcionar os esforços por uma escola pública de 

qualidade, que oferecesse uma formação integral e possibilidades de ascensão econômica e social. 

 Não só ao que concerne à Educação, mas também ao livro didático utilizado para a 

construção do saber, ao inserir questões de Gênero na prática pedagógica, assume-se 

posicionamentos políticos, relacionado ao combate às desigualdades e à desmistificação da 

neutralidade da escola, reconhecendo a necessidade de “perturbar certezas para ensinar a crítica e a 

autocrítica, para desalojar hierarquias” (LOURO,1997, p. 124). 

 A compreensão do Gênero420 enquanto conceito analítico, se dá na constituição de 

                                                           
420 Para Joan Scott, Gênero é uma percepção sobre as diferenças sexuais, hierarquizando essas diferenças dentro de 

uma maneira de pensar engessada e dual. Scott não nega que existem diferenças entre os corpos sexuados, as formas 

como se constroem significados culturais para essas diferenças, dando sentido, posicionando-as dentro de relações 

hierárquicas. SCOTT, Joan W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade, vol. 16, no 2, 

Porto Alegre, jul./dez. 1990. 
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subjetividades masculina e feminina (Scott, 1896). Desconstruir estereótipos binários e estabelecer 

as construções sociais dentro da legitimidade de cada ser, faz da perspectiva de gênero no olhar 

historiográfico, a saída de um olhar acadêmico secundário para uma inclusão altruísta na construção 

social como um todo. Scott6 delineia as assimetrias sociais no que tange a mulher ao longo da história, 

percebendo disparidades entre o poder e o valor atribuído a cada sexo. Diante disso, Scoot articula 

o seguinte pensamento: 

 
Os historiadores sociais (eu, dentre eles) documentaram os efeitos da industrialização sobre 

as mulheres, um grupo cuja identidade comum nós pressupomos. Questionávamos menos 

freqüentemente naquela época sobre a variabilidade histórica do próprio termo “mulheres”, 

como ele se alterou, como no decorrer da industrialização, por exemplo, a designação 

mulheres “trabalhadoras” como uma categoria separada de “trabalhadores” criou novas 

percepções sociais do que significava ser uma mulher. (SCOTT, 1992 p.82) 

 

 Se diante da mudança paradigmática da década de 1960, a Academia constituiu-se de um 

movimento político e social pela igualdade entre os sexos, influenciando as pesquisas acadêmicas 

vinculadas às Ciências Sociais, devemos nos perguntar: Como os livros didáticos de história 

produzidos mercadologicamente a fim de suprir as demandas sociais, reverberam na prática 

pedagógica da sala de aula, contribuindo para o construto histórico equitativo? Diante dessas 

inquetações Ana Maria Colling elucida: 

 
Se historicamente o feminino é entendido como subalterno e analisado fora da História, 

porque sua presença não é registrada, libertar a História é falar de homens e mulheres numa 

relação igualitária. Falar de mulheres não é somente relatar os fatos em que estiveram 

presentes, mas reconhecer o processo histórico de exclusão de sujeitos, desconstruir a 

história da história feminina para reconstruí-la em bases mais reais e igualitárias. 

(COLLING,2004, p.35). 

 

 O discurso andocêntrico que consitui as relações sociais bem como as relações de poder nele 

envolvido, levam a uma submissão diante da verdade naturalizada de suborndinação das mulher, e 

pode ser refletido no discurso narrativo do livro didático. Para Bourdieu (2008): 

 
[…] sempre vi na dominação masculina, e no modo como é imposta e vivenciada, o exemplo 

por excelência desta submissão paradoxal, resultante daquilo que eu chamo de violência 

simbólica, violência suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce 

essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou 

mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do 

sentimento (BOURDIEU, 2007, p. 7-8). 

 
 

 Em consonância dialógica com Bourdieu e a violência simbólica, naturalizada, acerca da 
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Educação, Guacira Louro incita-nos a perceber a importância do conceito de Gênero, a fim de 

ampliar a abordagem acerca da equalização dos sexos na escola: 

 

[…] obriga aquelas/es que o empregam a levar em consideração as distintas sociedades e os 

distintos momentos históricos de que estão tratando. Afasta-se de (ou se tem a intenção de 

afastar) proposições essencialistas sobre os gêneros; a ótica está dirigida para um processo, 

para uma construção, e não para algo que exista a priori. O conceito passa a exigir que se 

pense de modo plural, acentuando que os projetos e as representações sobre mulheres e 

homens são diversos. Observa-se que as concepções de gênero diferem não apenas entre as 

sociedades ou os momentos históricos, mas no interior de uma dada sociedade, ao se 

considerar os diversos grupos (étnicos, religiosos, raciais, de classe) que a constituem 

(LOURO, 1997, p.23). 

 

 
 A fim se refletir acerca do ensino público em Goiânia, as fontes analisadas dos livros 

didáticos de história de 9ª ano Ensino Fundamental II fase, serão de dois colégios de ensino público, 

ambos de caráter experimental na Educação em Goiás: o Colégio da Polícia Militar de Goiás Hugo 

de Carvalho Ramos421 e o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE)422, vinculado 

à Universidade Federal de Goiás. 

 Instituídos pelo MEC os livros analisados como fontes são: História em Documento, de Joelza 

Ester Domingues (2009); e História- Das cavernas ao terceiro milênio (2006), escrito por Patrícia 

Ramos Braick e Myriam Becho Mota, direcionados às turmas de 9º ano do Ensino Fundamental II 

fase, ambos utilizados no recorte temporal de 2011 a 2013. 

 A delimitação da temática acerca da participação feminina no contexto da Ditadura Militar 

no Brasil (1964-1985) para o presente escrito, partiu em se pensar como as mudanças substanciais 

nas Ciências Sociais, rompendo paradigmas das décadas em que se fizeram presente a Ditadura 

Militar, repercutiram na narrativa didática do Ensino Básico, buscando uma equalização da narrativa 

historiográfica compreendendo o aspecto sociocultural do ser homem e ser mulher, em uma ação 

pela valorização e equidade entre os gêneros. 

                                                           
421 “Os CM, doravante identificados como participantes de um subsistema de ensino do Sistema de Ensino do Exército, 

denominado Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB), funcionam pautando-se nos princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade e da publicidade, camaradagem, englobados pelos valores, costumes e tradições do Exército 

Brasileiro” (REGIMENTO INTERNO DOS COLÉGIOS MILITARES-RI/CM, 2004, p. 1). 
422 “Agora concebido como um centro de ensino e pesquisa aplicada à educação, e como uma unidade acadêmica 

especial da UFG, além de continuar a responsabilizar-se pela extensão, o ensino básico e a pesquisa educacional, o 

Cepae amplia seu campo de ensino ao implementar o ensino de pós-graduação lato sensu. Permanece como campo de 

estágio para os graduandos das licenciaturas e continua a desenvolver pesquisas na sala de aula na busca de novas 

metodologias, individualmente ou em grupo. Como unidade acadêmica o Cepae passa, então, a ter representatividade 

em todas as instâncias e conselhos da universidade, com direito a voz e voto, participando inclusive de comissões das 

Pró-Reitorias, entre outras coisas” (VARIZO, 1972, p.12). 

 



621 

 

 

   

Surgiu a seguinte inquietação: se a construção de sentido no tempo ocorre a partir das histórias 

narradas, não devemos, desconsiderarmos os materiais didáticos como importantes difusores destas 

narrativas, uma vez que fazem parte do contexto escolar e, em muitos casos, são as únicas 

ferramentas utilizadas pelo professor nas aulas de História. 

 Tecemos ainda outra consideração: a narrativa, quando dotada de sentido, é capaz de 

mobilizar, assim sendo, e tendo em vista o fato de considerarmos que a narrativa tem função 

essencial no movimento de constituição da identidade dos indivíduos e também dos grupos, a 

narrativa é, nada menos que, “[...] o modo de racionalizar e argumentar teórica e metodologicamente 

o processo de constituição do sentido da experiência no tempo” (RÜSEN, 2011, p.107). 

 As narrativas do livro didático História - Das cavernas ao terceiro milênio, aplicadas no 

Colégio da Polícia Militar de Goiás Hugo de Carvalho Ramos, discorrem acerca do Milagre 

Econômico, da subversão e da tortura, os governos militares, atos institucionais, o processo de 

redemocratização, porém, em nenhum adendo, atividade ou leitura complementar, é mencionada 

alguma relação feminina com a luta contra a Ditadura Militar. Os apanhados históricos relacionam-

se mais nitidamente às perspectivas política e econômica. Em uma narrativa embasada por jornais, 

revistas, atividades e propostas de debates no livro didático, não se menciona a mulher como 

colaboradora do contexto histórico. 

 Percebendo uma fissura acadêmica das décadas de 1960 e 1970, com toda amplitude de 

discussões teóricas acerca do espaço conquistado pela mulher, no cunho político e social, há uma 

centralidade na história no viés político e econômico, em que as mulheres são subjazidas a militantes 

da causa política, apropriando-se do discurso masculino contra a Ditadura Militar. 

 É discutido na narrativa do livro, temas como a cultura musical considerada subversiva pelo 

governo vigente, o engajamento de esquerda no teatro, porém, fica muito aquém as discussões 

relacionadas à grande participação da mulher em cada uma das críticas e movimentações contra a 

Ditadura Militar no Brasil. 

 Embora o livro trabalhe com iconografias, espaços de discussões e atividades, a inclusão da 

mulher como sujeito histórico não dispõe de razoabilidade satisfatória. Na construção do livro 

didático, a história é fragmentada, ressignificada e transformada, dos modos específicos de sua 

temporalidade (FOUCAULT, 2009). Concatenando com as ideias de Foucaut, a única representação 

feminina é exígua a uma fotografia, em que Gal Costa aparece no meio de Caetano Veloso à esquerda 

e Gilberto Gil à direita, inserida na cultura tida pelos militares como subversiva, a fotografia faz 

menção às canções de protesto. Na descrição da única fotografia que menciona as mulheres, no 
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capítulo discutido acerca da Ditadura Militar, só demonstra o ano na qual foi tirada, em 1976. 
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Figura 1 

Fonte: BRAYCK, Patrícia Ramos; MOTA, Myriam Becho, História – Das cavernas ao terceiro milênio, Moderna, 

2006, p.221. 

 

 Embora Gal Costa tenha participado de forma engajada e ativamente como porta voz de um 

movimento nacional-popular423, mobilizando-se com temas políticos em suas canções e em 

performances, demonstradas com a adesão da Tropicália424, com uma linguagem transgressora 

voltada a subversão à moral, contestando a elite conservadora, para atingir diretamente a o governo 

ditatorial, em uma conjuntura de censura e repressão da Ditadura Militar, o livro didático embora 

traga a imagem fotográfica da cantora, não problematiza a sua participação e mobilização política. 

 A narrativa está imbricada à contestação cultural em filmes, músicas, teatro, cita o Cinema 

Novo e importante participação de Glauber Rocha, porém não menciona a participação de Gal Costa 

no mesmo. A cultura efervescente na Ditadura Militar teve uma ampla participação feminina e a 

desconstrução de estereótipos nas décadas entre 1960 e 1970, porém, não é problematizada no corpo 

narrativo textual, nem tampouco, traz nada em relação a descrição da imagem da cantora. Refere-se 

aos Festivais Musicais da TV Record, com nomes de artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, 

                                                           
423 Para Napolitano, o conceito de “nacional-popular” de Gramsci, para quem o cruzamento da "língua popular" e da 

"língua das classes cultas" buscava uma aliança de classes progressista no sentido de uma "ida ao povo", condiz com essa 

fase da cultura brasileira NAPOLITANO, Marcos. MPB: a trilha sonora da abertura política (1975/1982). Estud. av., São 

Paulo, v. 24, n. 6, 2010. 
424 O movimento da Tropicália caracterizava-se segundo Basualdo, por canções-manifestos eram alegóricas, 

apresentando relatos pesarosos da história nacional, muitas vezes sob o disfarce da ironia e da sátira. Suas performances 

mais importantes, no entanto, apontavam em uma nova direção, informada pela contracultura internacional e carregada 

de exuberância catártica em face da repressão crescente. A tensão entre esses dois impulsos produziu a mistura curiosa 

e potente de melancolia e alegria que definiu a música tropicalista. (BASUALDO, 2007, p.59) 
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Chico Buarque, Geraldo Vandré, Edu Lobo, fazendo referência ao Tropicalismo, mas não menciona 

sequer os nomes das integrantes femininas no movimento. 

Imbricada nas transformações culturais e intelectuais, nos anos 1960 e 1970 de acordo com Jörn 

Rüsen, a educação passava por novas propostas teóricas, seguindo uma crítica social que ansiava 

por uma reorientação intelectual, característica da conjuntura social e política. Segundo o autor: 

 
A arrogância do sábio que assumia que os estudos históricos eram legitimados pela sua mera 

existência perdeu seu poder de persuasão. Uma nova geração de estudiosos criticava 

radicalmente o conceito tradicional de estudos históricos e propagava um novo conceito 

teórico que estavam aptos para por em prática. Eles concebiam a história como uma ciência 

social com laços muito próximos de outras ciências sociais. Ao fazê-lo, levantaram 

importantes questões referentes à tarefa básica da cognição histórica e da função política 

dos estudos históricos. Essa redefinição foi apenas uma parte de uma grande reorientação 

cultural que teve lugar na Alemanha durante aquela época. Assim, uma reorientação 

igualmente importante através da história foi sentida nas escolas, o que resultou em uma 

crise de legitimidade no ensino de história. [...] Novas formas de educação política que 

correspondiam a estes novos conteúdos foram introduzidas nas escolas (RÜSEN, 2006, p. 

10-11). 

 

 Na década de 1960, a constante de busca por notoriedade feminina na participação da vida 

política e social, Ana Maria Colling, ressalta que as mulheres, “ao invadir o espaço público, político e 

masculino, fizeram com que se engajassem em organizações de esquerda, clandestinas, para fazer 

oposição, juntamente com os homens, ao regime militar” (COLLING,1997 p.7). 

 A reflexão dialógica de Bourdieu insere-se na percepção do papel da escola na produção de 

uma ordem dominante, reforçando a ideia de androcentrismo até mesmo dentro do cerne de lutas de 

militantes. Não obstante, esse discurso, é velado pela ausência da representatividade das mulheres 

no livro didático de história, tanto no corpo narrativo, quanto nas iconografias. De acordo com o 

autor: 

[...] longe de afirmar que as estruturas de dominação são a-históricas, eu tentarei, pelo 

contrário, comprovar que elas são produtos de um trabalho incessante (e, como tal, 

histórico) de reprodução, para o qual contribuem agentes específicos [...] e instituições, 

famílias, Igreja, Escola, Estado. (BOURDIEU, 1998, p. 46). 

 
 A abordagem tratada pelo livro História em Documento: Imagem e Texto, de Joelza Ester 

Domingues, utilizado pelo CEPAE, é proposta uma discussão mais diversificada sobre a 

participação das mulheres na Ditadura Militar. No que tange as iconografias, várias ilustrações, 

fotografias e jornais, abarcavam a presença das mulheres, foram retratados os movimentos negro, 

estudantil, hippie e feminista. 

 No corpo narrativo, ressalta-se questões de Gênero, o direito à diversidade sexual e uma breve 
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historiografia do feminismo no mundo. Agregado à iconografia com o título Mulheres e negros 

lutam por seus direitos, há uma problematização envolta na busca por direitos políticos e sociais, 

enfatizando os movimentos negro e feminista. A autora enfatiza de forma ampla, os movimentos 

sociais e seus múltiplos diálogos. Mas, para além das questões culturais e sociais envolvidas na 

construção histórica, inserindo a mulher de forma mais abrangente, a narrativa também ressalta 

questões políticas e econômicas, convergindo com a análise do outro livro didático: História - Das 

cavernas ao terceiro milênio. 

Figura 2 

Fonte: DOMINGUES, Joelza Ester. História em Documento, FTD, 2009, p. 213. 

 

 

 Em anexo, foram propostas variadas atividades que dialogam com a narrativa textual. Em 

Documento, a proposta de análise de documentos, a atividade reitera a discussão de ambos os 

movimentos feminista e negro, conforme demonstrado na imagem acima. Em Desafio, propõe aos 

leitores a execução de um mural ilustrado com jornais, revistas ou fotografias, acerca da década de 

1960 e as transformações sociais e políticas em tal conjuntura. Em Ouras Leituras, sugestões de 

filmes, sites, livros, revistas e músicas como anexo didático. No que concerne a análise dos livros 

didáticos, Severino (2000), propõe um olhar analítico de forma plural, evidenciando tanto as 

informações textuais, quanto análises iconográficas constantes no livro, a fim de que se consiga 

através dos signos, compreender as intencionalidades da produção didática. De acordo com o autor: 
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A análise de conteúdo configurou dois momentos essenciais: em um primeiro momento os 

conteúdos dos livros didáticos foram identificados e em segundo momento analisados tendo 

como procedimento a “decodificação dos significados postos na mensagem com base em 

elementos da semiótica (análise dos significados e significantes) e técnicas de mediação”. 

(SEVERINO, 2000 p.40). 

 

 Podemos entender, com as análises iniciais, que as relações de poder são exercidas de forma 

sutil pela institucionalização do saber: a educação. Como ferramenta para essa instrumentalização 

de discurso, temos o livro didático, que mesmo com uma publicização das demandas femininas pela 

Academia, a partir da década de 1960, sendo consolidada em 1970, com uma historiografia mais 

inclusiva e com um olhar múltiplo aos sujeitos históricos, muitas vezes, representa as mulheres como 

coadjuvantes nessa construção histórica, aquém aos homens. 

 Portanto, se a construção de sentido se dá a partir da narrativa e esta narrativa pode ter função 

mobilizadora na construção da identidade dos sujeitos, o livro didático apresenta-se como 

instrumento mediador dessa construção. Constituindo-se, desse sentido, o livro didático é um 

importante instrumento na formação da consciência histórica, como objeto e produto cultural com 

padrões normativos e hegemônicos sobre os sujeitos, suas relações, comportamentos. Roger 

Chartier, faz uma ampla abordagem acerca do processo de representação11 e como as mesmas, 

implicam na seleção da memória: “As representações são importantes ao historiador na medida em 

que constroem o mundo social” (CHARTIER, 1990, p. 17). 

 Importante, então, é que os materiais didáticos representem de forma mais contundente 

narrativas e molduras conceituais que contribuam para uma reflexão acerca da mulher como sujeito 

histórico atuante. E não tomemos isso como uma questão de pouca relevância, especialmente se 

considerarmos o cenário atual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em uma investigação prévia através do acesso as duas fontes, em um espaçamento de três 

anos, tempo esse, que variavelmente cada escola pode mudar de livro, ressaltam-se no livro História 

- Das cavernas ao terceiro milênio, vinculada ao Colégio da Polícia Militar Hugo de Carvalho 

Ramos, a permanência de discursos androcêntricos, em que Bourdieu identifica como 

 

 
11 Sobre o assunto ver: CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: DIFEL/ 

Bertrand Brasil, 1990. 
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a naturalização da dominação masculina, reiterada pela ausência das mulheres na historiografia 

didática. 

 O distanciamento entre a realidade acadêmica com a produção científica historiográfica, e a 

prática docente no Ensino Básico, deve ser pensado não apenas no âmbito da produção científica 

mas, na vida prática enquanto agente histórico social, a perspectiva analítica de gênero, trouxe uma 

de urgência para um discurso historiográfico que possa refletir no Ensino Básico. 

 A perspectiva histórica consiste na busca constante da conquista dos direitos e de que forma 

essas conquistas se deram mediante muita luta social, política, econômica e cultural, entendendo as 

relações de poder legitimadas pela sociedade institucionalizada. Foucautl, também problematiza a 

produção do saber como relações de poder, nas quais as mulheres são submetidas ao niilismo, neste 

caso, no livro didático como fonte de saber. Diante disso, o livro didático como campo de saber tem 

o intento de: 

 
[...]poder produzir saber...poder e saber estão diretamente implicados; que não há relação 

de poder sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não supunha e não 

constituía ao mesmo tempo relações de poder [...] (FOUCAULT, 1987, p.30). 

 

 A mudança teórica nas Ciências Sociais, reverberou no ensino básico, iniciando um processo 

de inserção social da mulher no construto da história, e reflexão de sua importância na luta de 

resistência militar. As décadas de 1960 e 1970, envolvidas em uma mudança significativa de 

normatizaçõessociais, contribuíram para o surgimento de novos posicionamentos perante ao 

enrijecimento político ocasionados pela Ditadura Militar no Brasil. Houveram permanências no 

silenciamento das mulheres como agentes históricos como observados nos livros didáticos do 

Colégio da Polícia Militar Hugo de Carvalho Ramos, mas não podemos deixar de perceber as 

mudanças gradativas no processo inclusivo feminino, na crítica aos discursos excludentes, e na 

percepção da mulher na construção social, diante da análise do livro adotado pelo CEPAE. As 

mulheres tem sido paulatinamente inseridas na narrativa didática do Ensino Básico, ainda de forma 

exígua. 

 Com um prévio olhar incipiente, é notório que o CEPAE ao aplicar uma prática pedagógica 

pautada na educação continuada com o incentivo dos docentes para a qualificação com pós-

graduação lato sensu e stricto sensu, tendo o colégio como centro de ensino e pesquisa aplicada à 

educação e fazendo do ensino básico experimento de pesquisas educacionais, reflita na escolha do 
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livro didático com um posicionamento político ante as mudanças paradigmáticas, bem como a 

narrativa textual e iconográfica, abarcado de forma mais abrangente as questões relacionadas à 

Gênero e suas implicações sociais, políticas e econômicas. 

 Compreendendo esses conflitos discursivos, pautaremos nossas possibilidades nas 

discussões emergentes sobre Gênero e propondo reflexões mais críticas acerca das mulheres como 

sujeitos, projetando para a sala de aula um lugar mais inclusivo e igualitário através de um 

importante veículo de conhecimento: o livro didático. 

 Mas, isto já está além dos esforços apresentados neste artigo. Procurou-se apresentar uma 

breve reflexão da educação e gênero como perspectiva analítica, estamos certos de que esta 

apresentação não tem a pretensão de ser uma verdade indubitável, mas que seja apenas uma 

perspectiva sobre o assunto abordado, porém, percebemos que com as análises propostas, as relações 

de poder são exercidas de forma sutil pela institucionalização do saber: A educação. 

 De extrema necessidade é a discussão das demandas femininas em sala de aula iniciado desde 

a educação básica. Para uma história mais equitativa, com uma construção do sujeito histórico como 

um todo, atuante na vida social, política e econômica, sem desequilíbrios discursivos, é que 

refletimos sobre a dicotomia binária. 

 Gênero enquanto categoria analítica, propõe a formação de pessoas sensibilizadas e 

conscientes de seu papel social, apontando para uma nova perspectiva reflexiva, buscando posturas 

ante a diversidade étnico-racial e sexual no ambiente escolar. Para Choppin (2004), o livro didático 

vem cumprindo, historicamente múltiplas funções no meio escolar como o saber, a função 

instrumental, a função ideológica e cultural e função documental. O papel do livro didático, se torna 

mediador, a fim da construção social, com agentes participativos, desenvolvendo relações 

interpessoais pautadas no respeito e cidadania, e a escolha do material didático adotado, deflagra um 

posicionamento político da escola enquanto instituição. 

 Dialogicamente Educação e Gênero, concretizam-se como veículo para uma sociedade mais 

justa e igualitária corroborando para a quebra de paradigmas estruturalmente desiguais e 

dicotômicos. A proposta de uma reflexão na qual o livro didático, repense alteridades distribuídas 

nas relações sociais, visibilizando o conhecimento crítico, oportuniza à práxis humana de forma 

equitativa. 

 
Fontes: 
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RITO E CONCORDIA DEORUM: UMA LEITURA DA ARA PACIS 

DE AUGUSTO 

 

Suiany Bueno Silva425  
 

RESUMO: Nosso objetivo com estás análises é discutir a presença dos elementos religiosos e, deste 

modo, das práticas ritualísticas em alguns relevos que constituem o monumento a Ara Pacis. Para 

tanto, analisaremos as imagens e, assim, destacaremos os elementos os quais consideramos como 

parte dos ritos sagrados que pressupunham, em nossa opinião, a reivindicação da concordia deorum 

na comunidade cívica. Compreendemos que, as práticas religiosas encontravam-se presentes em 

diversos suportes (e.g. materiais, textuais, moedas, símbolos funerários, pinturas e inscrições) das 

sociedades antigas e, neste sentido, temos a Ara Pacis um monumento que nos possibilita diversas 

leituras e, portanto, se destaca por sua representatividade como símbolo e dispositivo de poder situado 

à época de Augusto (século I e II a.C.).  

Palavras-chaves: Ritualidade, Concordia deorum, Monumento.  

 

Cum ex Hispāniā Galliaque, rebus in iīs provincīs prospere gest is, Romam redi Ti. 

Nerone et P. Quintilio consulibus āram  

Pacis Augustae senatus pro reditū meō consacrandam censuit ad campum 

Martium, in qua magistratūs et sacerdotēs virginesque Vestāles anniversarium 

sacrificium facere iussit. (Res Gestae Divi Auguste, XII).  

 

Quando voltei da Espanha e da Gália, alcançado os sucessos nessas províncias sob 

o consulado de Tibério Nero e Publius Quintilius, o Senado votou em honra do meu 

retomo a consagração de um altar a Pax Augusta no campo de Marte, e ordenou que 

neste altar os magistrados, os sacerdotes e as virgens vestais fizessem um sacrifício 

anual. (Res Gestae Divi Auguste, XII). 

 

 

 A epígrafe supracitada sugere-nos que a consagração do altar a Pax Augusta esteve 

relacionada aos dispositivos de poder, memória e religiosidade inscritas no processo de legitimação 

da imagem do Imperador romano Otávio Augusto, cujo governo foi marcado pela formação e difusão 

de um discurso político responsável por definir uma nova forma de governo, qual seja: baseado na 

promoção e manutenção da concordia na comunidade cívica romana. (EDER, 2005, p. 17-18). Diante 

                                                           
425 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em História UFG. Orientanda da Prof. Dra. Luciane Munhoz de Omena. 

Bolsista CAPES. 



632 

 

 

 

 

desta conjuntura, tornava-se, de fato, imprescindível comunicar por meio dos artifícios literários e 

materiais uma série de imagens em torno do Princeps, sobretudo a de conservador dos costumes 

ancestrais, àquele que reivindica o mos maiorum e, assim, torna-se capaz de assegurar a ordem. A 

este respeito a construção da Ara Pacis representou, segundo nossos pressupostos, um dispositivo de 

poder, uma monumentalização de memória que pretendia ser comunicada aos transeuntes de Roma. 

O monumento, tal como veremos em nossas análises, expressou a relevância social dos valores e das 

crenças compartilhados e divulgados por Augusto em sua ressignificação política e religiosa.  

 Diante destas considerações, iniciamos nossas discussões com a conjuntura da construção do 

monumento à Ara Pacis, estabelecida por um decreto senatorial no ano de 13 a. C., a 4 de julho, com 

o intuito de celebrar o regresso de Augusto a Roma, após três anos em campanha na Hispânia e na 

Gália. A inauguração do monumento foi dada no ano de 9 a.C., a 30 de janeiro, data de comemoração 

do aniversário Lívia, a matrona imperial. Assim, parece-nos possível deduzir que a Ara Pacis se 

constituiu a partir da dedicação e pronunciação de fórmulas rituais, as quais consagraram a 

inauguratio do local à ser edificado o monumento. (HOLLIDAY, 1990, p. 547). No que se refere a 

isto, gostaríamos de salientar que a Ara Pacis foi definida como uma ara pertencente a categoria dos 

loca sacra;426deste modo, seu estabelecimento como tal deveria estar regido pelos mesmos princípios 

jurídicos e religiosos de qualquer outra ara publica da Res Publica romana. É importante ressaltar 

que para a construção de uma ara dois momentos distintos foram cruciais, trata-se da constitutio e da 

dedicatio: ambos os momentos se constituem como um feriae (publicae) ex senatus consulto. Ao 

corroborarmos a hipótese de José A. Delgado (2016, p. 75), consideramos que a constitutio arae foi 

uma expressão técnica pertencente a linguagem pontifical, que designaria o primeiro dos momentos 

rituais para, assim, construir um altar público. Em outras palavras referia-se à fase em que haveria as 

definições dos limites rituais para o espaço destinado à construção da ara; segundo nossa 

compreensão essas definições espaciais deveriam preceder à construção do monumento e, assim, sua 

dedicação formal. De fato, parece-nos possível deduzir que há alguns pontos a serem observados: 1) 

a definição ritual de um espaço mediante uma lustratio areae; 2) uma provável inauguração de uma 

                                                           
426 Deve-se ressaltar, então, que em relação à definição dos locais o decreto pontifical os distinguia entre: loca sacra (tal 

como a Ara Pacis comentada acima), loca sanctias e loca religiosa. Neste sentido, o loca sanctias referiam-se a todas as 

coisas invioláveis, em detrimento de uma sanção (sanctio), tal como os muros e portas de uma cidade, considerados 

sanctae; já o loca religiosa definia-se como aqueles locais em que se enterravam um morto, se encontrava o mundus e, 

assim, por circunstâncias determinadas adquiriam essa categoria por decreto pontifical tal como: a casa Romuli no Palatino 

e os doliola do foro Boario. (DELGADO, 2003, p. 166-167). 
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parte da area para efeitos da futura dedicatio; 3) delimitação dos termini da área sobre a qual se 

construiria o altar; 4) o estabelecimento das regiones da futura ara. Diante destas considerações, 

Delgado (2016, p. 77) esclarece-nos que, 

Se deve supor a presença de dois oficiantes principais: magistrado cum império e o 

pontífice, ambos com capite velato e tocando com uma de suas mãos alguma região 

da ara, deste modo, pronunciavam as sollemnia verba fixadas posteriormente sobre 

o monumento como sua lex arae. Perante a presença do colégio pontificial 

convocado para a ocasião, enunciariam o nome da divindade tutelar do monumento 

Pax Augusta, bem como os termini da area sacra e das regiones do próprio altar; 

tem-se, a partir dessas formulações a escolha do tipo de vítima, a organização do 

calendário ritual do altar e, assim, as fórmulas propiciatórias que encerrariam a 

recitação. Concluída a cerimônia, a Ara Pacis adquiriria, portanto, seu pleno 

reconhecimento como lugar de culto oficial da Res Publica romana. (DELGADO, 

2016, p. 77). 

 

 Esse debate indica-nos que Ara Pacis augusta com toda sua magnificência como obra de arte 

e suas implicações políticas como dispositivo do poder imperial foi essencialmente uma ara, isto é, 

um lugar de culto oficial pautado em uma regulamentação religiosa e, com isso, organizado a partir 

de um calendário cerimonial específico (DELGADO, 2016, p. 71). É neste sentido que consideramos 

a Ara Pacis como um conjunto monumental, o qual foi constituído a partir de relevos que formavam 

em seu interior o altar - local de devoção e realização dos sacrifícios (PÉREZ, p. 13, 2014): supõe-se 

que neste altar deveria oferecer e celebrar um sacrifício anual em honra do pontífex maximus. Desta 

forma, a estrutura da Ara Pacis fora constituída a partir de mármore carrara e esteve situada em Roma 

no Campo de Marte em conjunto ao mausoléu de Augusto. A esse respeito a narrativa de Tito Lívio 

(Ab Vrbe Condita, I, 16), pontua-nos que o campo de Marte esteve desde os primórdios da fundação 

da urbs relacionado às questões religiosas e militares com o advento da construção de um altar ao 

deus Marte à época de Rômulo. Assim, no sentido de uma ressignificação do espaço físico e sagrado, 

compreendemos que a consagração de um altar à pax augusta representou a reivindicação da memória 

ancestral de Roma. Portanto, colocou em destaque por meio de seus relevos os atributos cívicos da 

fundação da cidade (religiosos, militares e familiares) (IONESCU, 2014, p. 3). 

 Em nossa leitura, a escolha do Campo de Marte esteve vinculada às questões que margeiam o 

campo político e o locus religioso, pois, segundo nossas hipóteses, seu complexo arquitetônico, 

colocou em evidência a materialidade da memória com a presença dos monumentos. Como nos 

pontuam Omena e Funari (2016, p. 69-70), a monumentalidade é permeada por símbolos culturais 

passíveis de serem comunicados, os quais produzem um sentido de co-pertencimento entre os 
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membros de um grupo. Trata-se da criação dos “lugares de memória” (Cf. ASSMANN, 2011), pois, 

assim como supomos, os monumentos romanos foram à sua época agentes mnemônicos. A partir 

disso, podemos afirmar que o Campo de Marte demarcou um espaço de visibilidade, uma vez que ao 

estar localizado entre o rio Tibre e a via flamínia foi, de fato, um campo de visualização para os 

transeuntes, reunia os diferentes grupos sociais, desde os militares, mercadores, embarcações, 

escravos e comerciantes, e constitui-se em um local de monumento e memória. Segundo os 

pressupostos de Wood (2003, p. 3), o Campo de Marte expressou a dinâmica das reformas e 

urbanizações427 perpetradas por Augusto, já que o local representaria duas facetas da política 

augustana: guerra e paz, uma relação estabelecida pelo viés da concordia. Supomos, assim, que a 

construção da Ara Pacis de Augusto no complexo arquitetônico do Campo de Marte agregou valor 

simbólico à monumentalização da memória material à época de Augusto.  Local onde se situava não 

somente o altar da paz em dedicação ao Imperator, mas igualmente outros emblemáticos edifícios 

como o mausoléu de Augusto e o relógio solar na forma de obelisco, os quais pressupunham em seu 

conjunto a propagação da ideia da pax. Ora, o relógio solar e o mausoléu de Augusto representavam 

e comemoravam o triunfo da batalha de Ácio, dois monumentos que demarcavam espaços 

identitários, reafirmavam e construíam uma nova ordem. Consideramos, assim, que o uso da 

linguagem artística à época de Augusto foi uma constante, haja vista que o conjunto arquitetônico 

constituído pelo mausoléu, relógio solar e pela Ara Pacis dialogavam entre si numa mescla de 

significados religiosos e propagandísticos (PÉREZ, 2014, p. 36). É interessante mencionar que o altar 

estava situado topograficamente em uma zona exterior ao pomerium e, deste modo, assinalava o 

limite ritual dos auspícios. Assim sendo, ao regressar das batalhas e passar pela via flamínia, Augusto 

deveria depositar seu imperium militiae antes de atravessar a linha do pomerium e, assumir os poderes 

próprios do imperium domi. Tal como acentua Delgado (2016, p. 80), a edificação da Ara Pacis no 

campo de marte próximo a via flamínia, torna-se, de fato, sugestivo à propagação da ideia de 

concordia. Assim, parece-nos possível deduzir que o complexo arquitetônico reivindicava a 

disseminação dos valores familiares, políticos e religiosos. 

                                                           
427 Ainda sobre a estrutura do campo de Marte podemos afirmar que o espaço se constitui por diversas reformas 

urbanísticas, comportou um renovado sistema de aqueduto projetado por Agripa, sinalizou também jardins, termas e 

piscinas de banho. Esteticamente e visualmente as folhagens e jardins que compunham o campo de Marte indicavam a 

prosperidade advinda do aureum saeculum. O campo de Marte foi, deste modo, transformado em um parque para passeios, 

distrações, local de monumentalização e de manutenção das atividades de tropas militares. (WOOD, 2003, p. 4). 
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 Visto desse modo, compreendemos a Ara Pacis428 como uma obra arquitetônica que 

reivindicou a recordação de elementos identitários essenciais aos romanos, atributos que auxiliaram 

na ressignificação do mos maiorum pelo Princeps. De tal forma, é relevante destacar que os 

monumentos históricos se tornavam um aparato normativo, um símbolo cultural que transmitiam 

mensagens e disseminavam imagens vinculadas aos espaços institucionais e, deste modo, ganhavam 

uma dimensão pública. Corrobora essa hipótese os pressupostos de Pedro Paulo A. Funari (2014, p. 

33) ao pontuar que o artefato material possui duas facetas: possuíam sua função primária (disposição 

prática) e as funções secundárias (demarcadas pelos dispositivos simbólicos). Tais funções podem 

ser observadas em uma análise da Ara Pacis, uma vez que o artefato material indica por sua 

monumentalização física e simbólica sinais de prestígio e poder. (Cf. LOWRIE, 2009, p. 315), tal 

como pode ser visualizado na imagem abaixo, a qual coloca em destaque a estrutura arquitetônica do 

altar e a disposição temática e simbólica dos relevos que o constituem: 

                                                           
428 Como parte desse diálogo, podemos afirmar que o monumento Ara Pacis passou por uma valorização no século XIX, 

ao ser alvo de pesquisas arqueológicas com o intuito de reunir e reagrupar as partes dos relevos encontradas de forma 

dispersa e fragmentária. Tal como propõe Funari (2014, p. 34-35), os vestígios arqueológicos tornavam-se indicativos de 

um contexto cultural, o qual seria retomado pelo trabalho do arqueólogo ao reinserir/reintroduzir os artefatos materiais 

de culturas extintas em uma sociedade viva, tal como se verifica no projeto de reconstrução da Ara Pacis. Assim, parece-

nos possível deduzir acerca da relevância do monumento como dispositivo de produção de memória social, cuja função 

seria enaltecer a excelência pública do Princeps, a sua ancestralidade e seus familiares.  Partindo dessas premissas, torna-

se relevante destacar as primeiras descobertas dos relevos da Ara Pacis, as quais se remontam ao século XVI, por volta 

do ano de 1568. A recuperação do monumento desenvolveu-se em um processo de quatro séculos, os quais podem ser 

compreendidos a partir dos seguintes momentos: 1) os achados fortuitos e 2) as escavações com técnicas e 

aprimoramentos arqueológicos. Os relevos encontrados estavam fragmentados e dispersos em nove blocos de mármore 

contendo frisos esculpidos em seus dois lados, tais painéis correspondiam à imagem da deusa Tellus e a representação da 

procissão guiada pela figura do pontifex maximus. Diante de tal conjuntura, o Cardeal Ricci de Montepulciano, 

responsável pelas primeiras descobertas, ordenou que os fragmentos fossem organizados em três blocos, de modo a 

facilitar o transporte e o estudo dos mesmos e, assim, prosseguir na busca dos painéis intermediários os quais 

completariam as seções das imagens representadas. Visto assim, no ano de 1937, quase 35 anos, após a primeira escavação 

oficial, o conselho de ministros do governo de Mussolini aprovou a recuperação e reconstrução do monumento Ara Pacis. 

Sabemos, em razão disso, que muitos dos painéis encontrados foram reorganizados com cuidado, remeteu-se à sua forma 

e dimensões originais; diante deste quadro de ressignificação da memória antiga, diríamos assim, dos usos do passado, é 

que houve intento em recuperar os painéis enviados para Florença à época do renascimento e, assim, prosseguir na 

reprodução e reconstrução do monumento (PÊREZ, 2014, p. 12). Deste modo, o ano de 1938 – bimilenário do nascimento 

de Augusto, tornou-se um momento singular para a divulgação da Ara Pacis, apresentar-se-ia ao público recomposto em 

toda a sua unidade e monumentalização tendo 3,68m x 11,60m x 10.65m (1,12pés x 3,53pés x 3,24pés romanos), 

localizado no denominado Museu da Ara Pacis, na Via Ripetta, Roma. 
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Créditos de REHAK, 2001. 

 Tendo realizado essas considerações, podemos, assim, discutir nossa análise temática 

referente aos relevos da Ara Pacis, àqueles os quais visualizamos os elementos ritualísticos e, 

portanto, a manutenção da concordia para com os deuses e para com a comunidade romana. Tal como 

nos argumenta Pêrez (2014, p. 13), tanto a forma do monumento como seu interior delimitam, deste 

modo, um espaço inaugurado por fórmulas sacras, pois, segundo nosso campo hipotético, a Ara Pacis 

expressava um discurso de exaltação da experiência social do sagrado à época de Augusto. Visto 

assim, consideramos que o monumento coloca em evidência a vinculação das manifestações 

religiosas. (IONESCU, 2014, p. 16) com o discurso institucional romano, isto é, a materialidade 

transformar-se-ia em um espaço privilegiado para o restabelecimento da religio com as divindades. 

Tal percepção permite-nos compreender a argumentatio de Cícero em De inventione ((II, 161) ao 

afirmar que 

religio est, quae superioris cuiusdam naturae, quam divinam vocant, curam 

caerimoniamque affert. (CÍCERO, De Inventione II, 161).  

religião é, aquela que de certa natureza superior, a que os homens chamam divina, 

devido a observância e a cerimônia. (CÍCERO, De Inventione II, 161). 
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 De acordo com Cícero, a religião romana não se refere a um tipo de sentimento vago ou 

associado ao medo, mas, sobretudo, resulta da aceitação dos deuses como parte de sua ordem social, 

uma disposição cívica, a qual encontra sua expressão prática na celebração das cerimônias rituais. No 

que se refere a isto, Rüpke (2010, p.750-751) conclui que religião romana deve ser compreendida 

como um elemento cultural, um modo de relação/pietas para com as divindades; trata-se, de fato, de 

promover a manutenção da relação para com o sagrado. Logo, pietas e religio devem ser 

compreendidas como indissociáveis, haja vista que a primeira descreve o relacionamento de dever e 

respeito para com os deuses, enquanto a religio pautar-se-ia, na prática, no modo de efetivar o 

cumprimento dessa devoção para com as divindades, seja por intermédio dos ritos, cultos, festas, 

súplicas ou sacrifícios. 

 Com este viés interpretativo, acreditamos que há uma argumentatio explícita nos vestígios 

materiais, uma vez que esses suportes se tornam dispositivos de comemoração, festividade e 

ritualidade, isto é, os monumentos evocam a presença do sagrado, representam a pietas, transmitem 

significações, expressam ideias, perpetuam a recordação, comunicam às gerações posteriores uma 

impressão de grandeza e beleza. Partindo dessas premissas, colocamos em destaque as palavras de 

Ovídio ao fazer referência à consagração do altar como uma comemoração e celebração da paz e, 

deste modo, canta em sua escrita poética o propósito do dia da inauguração: 

si qua parum Romam terra timebat, amet. tura, sacerdotes, pacalibus addite 

flammis, albaque percussa victima fronte cadat, utque domus, quae praestat eam, 

cum pace perennet ad pia propensos vota rogate deos (OVIDIO, Fasti, I, 713-722).  

se há qualquer terra que temia pouco Roma, que a ame agora! Adicionar incenso, ó 

sacerdotes, para as chamas que queimam no Altar da Paz, que caia uma vítima branca 

de um golpe de lâmina na frente, e roga aos deuses que são acessíveis às orações 

piedosas, que a casa que propicia a paz, com a paz perdure sempre (OVIDIO, Fasti, 

I, 713-722). 

 

 O relato de Ovídio leva-nos a compreender que a Ara Pacis, em sua materialidade, representou 

simbolicamente a pietas e a concordia augusta, visto que o Princeps criou em torno de sua imagem 

uma ambiência de paz, de riqueza, de abundância e de prosperidade, mas da qual as armas não estão 

ausentes, e da qual Augusto é simultaneamente autor e mantenedor das relações para com o espaço 

do sagrado. (ALBERTO, 2004, p. 48). Sabemos, portanto, que tanto a materialidade quanto as obras 

textuais foram suportes de transmissão dos elementos da cultura augustana. Diríamos, assim, que 
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esses dois suportes de leitura e análise dialogam com seu contexto de produção social; os vestígios 

do passado, sejam materiais ou textuais, representam realidades sociológicas diversas, as quais se 

revelam a partir das questões que colocamos aos nossos objetos de estudos (FUNARI, 2014, p. 42); 

isto significa que uma leitura temática e histórica da Ara Pacis deve se guiar pela seguinte questão: 

estamos em busca de quê? 

 Neste sentido, buscamos compreender os elementos ritualísticos que compõem o monumento 

e, para tanto, estabelecemos como recorte de análise os relevos que colocam em destaque o tema da 

religiosidade, particularmente, os frisos: 1) em que Enéias representa a realização de um sacrifício 

aos deuses Penates (localizado na entrada principal do monumento); 2) o friso com a procissão de 

vítimas o qual compõe o altar situado no interior do monumento; 3) e o friso com a imagem da deusa 

Tellus, o qual será analisado mais à frente em nossas discussões; este conjunto de relevos indicam, 

segundo nossos pressupostos, a perspectiva da concordia reivindicada para com o espaço do sagrado, 

tal como pode ser visualizado respectivamente nas imagens abaixo: 

 

Figura 1: Ara Pacis Augustae, relevo com Enéias sacrificando aos deuses Penates situado no lado oeste, ano 9 a.C., 

Museo dell’Ara Pacis, Lungotevere in Augusta, Roma (Italia). Créditos de Leyre Leunda Pérez, 2014. 
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Figura 2: Ara Pacis Augustae, detalhe dos relevos do altar interno do monumento com cena de sacrifício ano 9 a.C., 

Museo dell’Ara Pacis, Lungotevere in Augusta, Roma (Italia). Créditos de Leyre Leunda Pérez, 2014. 

 

 Tal como se observa na representação dos dois painéis, há elementos que denotam uma 

procissão ritual com a presença de animais, a qual se encaminharia para a celebração de um sacrifício 

e de oferenda às divindades. Desse modo, torna-se relevante considerar a conceituação da prática do 

sacrifício para o romano e, neste sentido, os pressupostos de Fowler (2008, p. 348) corroboram nossas 

perspectivas, ao pontuar que a palavra sacrificium, em seu sentido mais amplo expressa, sobretudo, 

uma atitude ou prática religiosa considerada um dever sacro perante a divindade. A prática do 

sacrificium para os romanos esteve vinculada às oferendas (animais, humanas ou cereais), 

estabelecidas em um local o qual a deidade havia tomado como sagrado, ou em algum espaço 

considerado protegido pelos deuses. A partir deste locus religiosus, compreendemos que os 

sacrifícios dividiam-se em três categorias: 1) honorífico, o qual se acreditava que as oferendas 

ofertadas tratavam-se de um tipo de presente/agrado aos deuses; 2) expiatórios, diziam respeito 

àqueles sacrifícios realizados pelo acometimento de uma falta ou imprevidência, neste caso as vítimas 

escolhidas eram geralmente queimadas em sua totalidade e nenhuma de suas partes se conservava 

para a alimentação; 3) sacrifício sacramental tratava-se da prática ritual a qual os participantes 

entravam em comunicação com a divindade por meio do ato de celebração da oferenda sagrada 

(BOGDAN, 2014, p. 134).  

 Segundo nossas hipóteses, consideramos que a cena expressa no painel da procissão, tal como 

a cena do painel representado por Enéias, indica um tipo de sacrifício honorífico, à medida que ambas 

as imagens pressupõem a celebração/consagração de uma ação ritual seguida pela prática de um 

sacrifício animal como um modo de devoção aos deuses, um meio de manutenção da pax deorum; 

assim, ofertavam-se vítimas brancas e saudáveis em agradecimento às divindades, o que denota a 

conotação de paz e prosperidade vinculada ao contexto de Augusto. Além disso, importa ressaltar 
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que o relevo com a representação de Enéias celebrando a oferta sacrificial apresenta-se a partir da 

seguinte estrutura visual (a enumeração correspondente encontra-se situada na imagem acima): 1) 

representação dos deuses Penates contemplando o sacrifício em sua honra; 2) refere-se à 

representação do ministri (eram jovens que serviam/auxiliavam nos cultos, possuíam um status social 

próximo dos victimarii) – cada um dos jovens portavam uma acerrae (caixa com incenso) e um gutus 

(jarra para libação) (DELGADO, 2016, p. 85); 3) a imagem de Enéias presidindo a cena sacrificial 

com as devidas disposições sacerdotais: cabeça velada e a toga (Cf. BEARD; NORTH.; PRICE; 1998; 

BILLOWS, 1993; PÉREZ, 2014; REHAK, 2001) 4) trata-se de uma figura fragmentada, sendo 

provavelmente a representação do filho de Enéias, Ascanius (Iulus). Seguindo este raciocínio, importa 

salientar as etapas que constituem um sacrifício, com o intuito de compreender a dinamização da ação 

ritual, haja vista que todo rito apresenta sequências e comportamentos, os quais devem ser 

rigorosamente observadas para se obter o êxito da prática. Vejamos: em um primeiro momento a 

preparação do ambiente com a queima de incenso e a libação com vinho, e após essa sequência o 

sacerdote oficiante se dirige à imolação, na qual pulverizava a vítima com farinha misturada com sal 

(salsa mola), derramava um copo de vinho sobre a cabeça e, em seguida, passava a faca em suas 

costas, da cabeça à cauda; um segundo momento caracteriza-se pela abertura do animal e tal ação era 

responsabilidade do sacerdote assistente, contudo, a correta observância desses passos não era 

suficiente, pois tornava-se necessário que o ritual fosse celebrado sem qualquer ruído ou incidente 

incomum; o terceiro momento situa-se após o pronunciamento de um discurso sacramental, onde o 

cenário compunha-se pela atividade dos flautistas com o intuito de encobrir qualquer som divergente, 

e a partir destas circunstâncias o sacerdote oficiante, com a cabeça velada (capite velato), tal como 

se verifica na imagem com a representação de Enéias, presidiria a execução rigorosa do rito em 

homenagem aos deuses Penates. 

 A representatividade da oferta aos deuses Penates torna-se, de fato, relevante aos nossos 

estudos, visto que demonstra a importância social dos valores e das crenças então atribuídas à 

simbologia da relação que se estabelece entre os homens e os deuses pelo advento da prática dos 

sacrifícios. As divindades Penates (proveniente do latim penus, alimentos da despensa) diziam 

respeito aos espíritos tutelares das reservas, das provisões/sustento da família no interior da domus. 

(JOHNSON, 2009, p. 19). Pertenciam, assim, ao âmbito da religião doméstica romana, cujo culto era 

periódico, obrigatório, cerimonial e privado; implicava, em efetivo, a ênfase na manutenção da 
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prosperidade familiar. Ao que nos parece, eram invocadas com o intento de proteger a família e 

tinham um papel crucial na promoção dos alimentos e da abundância da casa. (BOGDAN, 2014, p. 

68).  

 A partir destas considerações, importa ressaltar que tanto a procissão com os animais quanto 

a cena do sacrifício em que Enéias aparece no centro da imagem, a qual se destaca com por sua 

indumentária de sacerdote, pressupunham a projeção da Res Publica renovada concebida em honra a 

Augusto. (ZANKER, 2005, p. 155). Logo, celebrar anualmente um sacrifício no altar da paz 

representaria, de fato, a ritualização da concordia e da pietas perante as divindades e o sagrado. A 

manutenção da prática ritual demonstrava a confluência entre as circunstâncias políticas e religiosas, 

pela manutenção do bem-estar da comunidade cívica. Isso leva-nos a crer que a dedicação de um 

sacrifício aos deuses Penates e a representação imagética de uma porca com trinta leitões indicaria, 

segundo um oráculo, o local onde Eneias fundaria Lavínio. (Virgílio, Eneida III, 389-393; VIII, 81-

85) (ALBERTO, 2004, p. 43). 

 No que se refere a isto, acreditamos que o relevo com a representação do sacrifício ritual 

reforçava, dessa forma, a observância religiosa e a pietas que Augusto deveria de ter para com as 

divindades: isto quer dizer que o ato do sacrifico de um animal como oferta aos deuses Penates foi, 

em nosso entender, uma prática de manutenção para obter as benesses divinas nos lares domésticos e 

em toda a comunidade cívica romana. (HOLLIDAY, 1990, p. 551). Compreendemos, em razão disso, 

que tal friso da Ara Pacis destacava a ritualidade circunscrita à materialidade, na medida que colocava 

em evidência a procissão dos sacerdotes, os elementos decorativos próprios da religiosidade romana, 

as divindades representadas e, sobretudo, a cena ritual no altar (Imagem 2), onde há uma procissão 

que se encaminha para o altar. Nesta procissão podem-se visualizar três animais seguindo para o 

sacrifício; portanto, para a celebração da oferenda aos deuses, já que os rituais se tornavam meios de 

comunicação com o sagrado, uma ação excepcional, a qual objetivava a placatio deorum.  

 A partir dessas perspectivas, consideramos que o sacrifício expresso no painel, sugere o ritual 

que deveria ser realizado no interior do altar da Ara Pacis. Augusto especifica em sua Res Gestae que 

os sacerdotes, os magistrados e as vestais deveriam praticar anualmente um sacrificium na Ara Pacis. 

O friso contido no interior do altar, mesmo em estado fragmentário, retrata as vestais e algumas 

figuras masculinas, juntamente com a representação de dois bois e um carneiro em momento de 

celebração ritualística. (REHAK, 2001, p. 194). Segundo os pressupostos de Peter Holliday (1990, p. 
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556), o rito representado no friso do altar indica um ciclo de tempo profano que foi regenerado com 

o surgimento de uma aetas aurea. A pax augustana seria, pois reivindicada e renovada por meio da 

realização repetível do rito de celebração do aniversário de construção da Ara Pacis e, neste sentido, 

Augusto garantiria sua permanência na memória romana pela promoção dos ritos antigos e teria o 

cuidado necessário em celebrar e comemorar as honras e ritos devotados aos deuses, uma vez que os 

interesses divinos se voltavam à promoção do sucesso da urbs. (HOLLIDAY, 1990, p. 556).  

 Mediante essas considerações, entendemos que nossas leituras dos relevos da Ara Pacis 

indicam a representação religiosa “como complexos sistemas cognitivos, pois expressavam uma 

mescla de conhecimento religioso, conhecimento ritual e conhecimento simbólico”. (BELTRÃO, 

2013, p. 123). Tal como visualizamos nos relevos analisados, os elementos ritualísticos designam um 

modo de ação, uma forma de celebrar/comemorar as práticas religiosas expressas na terminologia 

sacra ou caerimoniae, à medida que o ritual apresentava gestos e comportamentos da vida quotidiana, 

cuja significação traduzia-se em honra, respeito, pietas e fides. (SCHEID, 2009, p. 41). Tal como 

pontua John Scheid (2009, p. 41), a religião romana era ritualística e essa dada ritualidade se 

manifestou na consagração e construção de um altar em honra a Augusto; assim, em nosso entender, 

a materialidade constituiu-se em momentos de devotio, suplicas e oferendas, portanto, de 

compartilhamento do sentimento religioso, como um modo de comunicação para com os deuses. 

Assim sendo, nosso objetivo com essa discussão temática foi compreender a Ara Pacis de Augusto 

como uma expressão monumental do discurso de concordia, um registro arqueológico que entrever 

representações culturais socialmente produzidas, criando um nexo entre monumento e mos maiorum, 

e unindo materialidade e poder a serviço da reivindicação e promoção da memória cívica da Roma 

augustana. É neste contexto que inserimos a construção e celebração da Ara Pacis já que o 

monumentum expressou a relação intrínseca entre o enaltecimento dos valores sociais, políticos e 

religiosos reivindicados por Augusto.  
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O CONFLITO DO PARQUE OESTE INDUSTRIAL EM GOIÂNIA: 

A DISPUTA ENTRE INTERESSE PÚBLICO E PRIVADO NO 

DESENVOLVIMENTO DA CIDADE 

 
 

Tales de Castro Cassiano429 
 

RESUMO: O presente artigo é resultado de uma pesquisa que está sendo desenvolvida objetivando 

analisar e compreender o episódio da ocupação/desocupação de uma área localizada no bairro Parque 

Oeste Industrial em Goiânia- Go. A ocupação teve início em Maio de 2004, e terminou de forma 

violenta em Fevereiro de 2005, com duas mortes e quatorze feridos. O trabalho analisa as 

representações produzidas derivadas do ocorrido neste espaço publicadas no jornal O Popular. A 

pesquisa busca entender como se constrói o planejamento urbano da cidade e sua expansão e os 

conflitos gerados deste processo. O trabalho mostra a perspectiva de aplicação de novas metodologias 

na história política e na análise de notícias jornalísticas.  

 

Palavras-chave: história, notícias, expansão urbana, pesquisa, metodologias. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A desocupação violenta de uma área no bairro Parque Industrial Oeste em Goiânia GO em 

fevereiro de 2005 chamou a atenção da opinião pública local e nacional para o drama da falta de 

moradias e planejamento urbano. A truculenta ação policial para a reintegração de posse, denominada 

Operação Triunfo resultou em 02 mortes, 14 feridos e 800 prisões.  

 A ocupação ocorreu em meados de maio de 2004 e mobilizou uma ampla negociação, sem 

resultados, entre o Poder Público, setores da Secretaria de Segurança Pública e posseiros. A imprensa 

que denominava a ocupação de invasão, publicou ao longo dos meses a ocorrência de conflitos, 

inclusive homicídios entre os ocupantes da área em litígio. A área ocupada pelos sem teto fazia parte 

de um lote destinado para a especulação imobiliária segundo informação contida no Relatório do 

MPF430. 

                                                           
429 Mestrando em História pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Pesquisa desenvolvida com orientação da 
Profª Dra. Maria Cristina Nunes Ferreira Neto e financiada com bolsa pela FAPEG.   
430 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – Procuradoria da República de Goiás. Caso Parque Oeste Industrial. Goiânia, 

10 de abril de 2006. Disponível em: http://www. prgo.mpf.gov.br/imprensa/not345-1.pdf. Acesso em 31/07/2016 
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 Esta pesquisa tem o objetivo de examinar as representações que o Jornal O Popular fez em 

suas reportagens para a ocupação e a desocupação do Parque Oeste Industrial. O estudo também 

procura discutir o modo como se dá a ocupação urbana no sentido do planejamento e da apropriação 

do território da capital goiana e quais as alternativas que surgem como modelo de cidade na 

contemporaneidade. 

 O texto de Cardoso e Vainfas publicado há 25 anos é um dos trabalhos que fornece 

mecanismos e orientações para a organização desta tarefa. Os autores afirmam que:  

 

o pressuposto essencial das metodologias propostas para a análise de textos em 

pesquisa histórica é o de que um documento é sempre portador de um discurso que, 

assim considerado, não pode ser visto como algo transparente (CARDOSO; 

VAINFAS, 1997, p.337). 

 

  Os autores chamam a atenção para o fato que Capelato (1988) anos antes havia mencionado 

em sua obra clássica Imprensa e História do Brasil, A autora afirma que, “nos vários tipos de 

periódicos e até mesmo em cada um deles encontramos projetos políticos e visões de mundo 

representativos de vários setores da sociedade (CAPELATO, 1988, p.34).  A Autora aponta que os 

impressos são produtos manipulados em função de representações definidas da realidade, e que 

disseminam formas figuradas de luta pelo poder confirmando desta maneira a memória de um grupo 

social ou político.   

 Elmir (1995) faz uma importante observação, que deve ser levada em conta ao interpretar as 

notícias do jornal anos depois da publicação, ele chama atenção para o rigor e o cuidado em abordar 

a notícia considerando o contexto na qual foi produzida. Neste sentido a pesquisadora Luca (2005) 

menciona que deve ser levado em consideração as redações que são lugares que aglutinam formas de 

pensar estética e politicamente. Esta autora também nos lembra que é importante historicizar a fonte, 

o que necessita levar em conta as condições técnicas de produção, e o momento histórico 

contemporâneo aos fatos estudados. 

 É preciso sobretudo atentar para a observação de Barbosa (1998), de que um jornal 

independente de sua linha de atuação tem suas conveniências, e luta pelos seus interesses. Segundo 

esta autora, o que o veículo informativo publica nem sempre é fiel aos fatos e em diversos momentos 

age em benefício de grupos econômicos e do poder político. Portanto a autora pede cautela na 

metodologia de abordagem dos periódicos e cuidado com as análises dos editoriais para que se tenha 

um posicionamento concreto da publicação. 
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 O trabalho se baseia em novas metodologias de análise de documentos, valoriza o 

ressurgimento da história política e as possibilidades recentes de estudos sobre as publicações 

jornalísticas. 

 

 

AFINAL, PARA QUE SERVE A CIDADE? 

 

 A cidade como bem público, como espaço de direitos, de trabalho, moradia, educação, lazer... 

ou seria um prioritário lugar de produção e desenvolvimento do capitalismo. Grandes conflitos 

existem pela concepção de cidade que se quer construir. Em meio a uma Vida líquida (BAUMAN, 

2009) onde o consumismo desenfreado dita a percepção e ação das pessoas, é nas cidades que o 

capitalismo emerge nas suas mais diversas faces. Produção, marketing, consumo, dos mais variados 

produtos, desde a alimentação a ser seguida até mesmo o local onde "melhor" morar. Aliás, tudo é 

produto. 

 A disputa pela lógica de desenvolvimento das cidades se dá em diversos campos: político, 

econômico e cultural, num complexo processo de convencimento/manipulação da sociedade, por 

parte dos agentes que tem interesse no desenvolvimento da cidade, sobre quais os caminhos seguir 

para se constituir determinada lógica da vida social. 

 Segurança, trabalho, controle dos problemas e das desigualdades. Segregação, prioridades de 

consumo, divisão territorial da população. Direitos, cidadania. A relação público x privado. A quem 

serve o modelo de cidade que vivemos hoje? Quais os agentes sociais que disputam ou preservam 

esse modelo? 

 Em meados de 2004 centenas de famílias iniciaram um processo de ocupação de um enorme 

terreno em Goiânia de aproximadamente 1,3 milhões de metros quadrados (cerca de 28 alqueires). O 

local foi loteado no ano de 1957 e denominado Parque Oeste Industrial, mas desde então nunca foi 

adensado.  

 Durante quase um ano (período da ocupação), movimentos sociais, lideranças políticas e 

setores das universidades questionaram qual a função social daquele espaço e como poderia ser 

melhor utilizado para contribuir num projeto de qualificação e crescimento urbano da cidade de 

Goiânia. 

 Milhares de famílias se deslocaram para aquele local nesse período. Construíram barracos, 
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organizaram suas vidas em torno da esperança de terem uma moradia própria. Esperança essa alçada 

na crença de que o poder público agiria na defesa do interesse público. 

 Não foi o que se deu. Na disputa político-jurídica prevaleceu os interesses dos proprietários 

legais do referido terreno. Obviamente que nessa disputa diversas forças políticas e econômicas 

agiram para que o interesse privado obtivesse vitória. Além da necessidade específica sobre aquele 

local em satisfazer a lógica do poder imobiliário na ampliação de seus negócios, o caso poderia gerar 

uma "jurisprudência" social, onde a concepção de desenvolvimento da cidade poderia ser colocada 

em xeque. Imaginem que numa situação dessas a justiça desse ganho de causa para a população 

ocupada, as centenas de terrenos privados na cidade que só cumprem o papel especulativo sendo 

questionados de sua função. 

 Nesse complexo e conflituoso processo diversos setores da cidade se mobilizaram, mas o 

desfecho foi trágico. Em 16 de fevereiro de 2005 ocorre a desocupação respaldada pela decisão 

judicial, onde mais de 4 mil famílias, cerca de 14 mil pessoas foram retiradas a força do local pela 

Polícia Militar. 

 Nesse sentido, acredito que é possível retomar o estudo do caso levando em consideração 

esses aspectos pouco apresentados na época, relacionando os interesses privados na ocupação do 

espaço público. Os direitos à cidade, à moradia, são prioritários no desenvolvimento das cidades 

brasileiras? De que forma o poder público age em meio a conflitos fundiários, onde o interesse 

popular se choca com o interesse do capital e da propriedade privada? A ação das forças de segurança 

pública é executada a garantir o direito de qual setor da sociedade? Como a imprensa representou o 

conflito? 

 

 

2 – OCUPAÇAO COMO CRIME OU COMO DIREITO: QUAL A REPRESENTAÇÃO QUE 

A IMPRENSA FEZ? 

 

 Quero brevemente me deter a levantar dois aspectos do episódio Parque Oeste Industrial que 

podem contribuir para reconstruir a narrativa histórica sobre a ocupação e desocupação em diálogo 

sobre o desenvolvimento das cidades na atualidade. Primeiro como a imprensa atuou nos 

acontecimentos. Ou melhor... como ela representou os acontecimentos.  

 Os registros dos jornais pouco levantam sobre a pressão exercida do capital imobiliário e de 
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que forma a justiça argumenta sua decisão em favor da reintegração de posse do terreno. 

 O que fica de narrativa histórica é que a lei foi cumprida, restabelecendo a ordem social. A 

memória disputada pela mídia local criminalizou a ocupação e durante todo o conflito de interesses 

pressionou pela reintegração de posse em defesa dos proprietários. A desqualificação do movimento 

de ocupação se deu durante meses, numa clara caracterização pejorativa das famílias ocupadas. 

 Um discurso internacional de grande parte dos monopólios da mídia. Criminalizar e 

desqualificar a luta popular é decisivo no processo de disputa ideológica de poder. Na vida líquida 

(Bauman, 2009) não cabe a organização popular, a unidade e ampla relação afetiva e política entre as 

pessoas. A individualidade impera.  

 A luta, reinvindicações de movimentos, ocupações, levam a desordem, à instabilidade e ferem 

a lei, que foi constituída democraticamente para garantir a liberdade e boa convivência social. 

(Retórica rotineira da imprensa). 

 No caso do Parque Oeste Industrial a representação construída e que cotidianamente era 

dialogada com a população goianiense taxava os ocupantes como marginais, foras da lei e 

baderneiros. 

 A representação social, segundo Ângela Arruda, no artigo Teorias das Representações Sociais 

e Teorias de Gênero (2002), se dá também no aspecto simbólico, através da consciência e do 

imaginário. A relação subjetiva entre sujeito e sociedade vai construindo representações sociais que 

se naturalizam na percepção de todo um corpo social. Porém, são inegáveis o papel e a força da grande 

imprensa na constituição de valores e representações, pois a expressão massiva de determinada 

concepção contribui efetivamente na construção hegemônica de opiniões comuns na sociedade. 

 De acordo com Denise Jodelet, " as representações sociais são uma forma de conhecimento 

socialmente elaborado e compartilhado, com um objetivo prático, e que contribui para a construção 

de uma realidade comum a um conjunto social" (2002, pg.22). Ora, o conhecimento elaborado e 

compartilhado na sociedade contemporânea tem ampla participação da grande mídia, os interesses e 

desejos do grupo social que ela representa são cotidianamente construídos pela possibilidade da 

comunicação de massa. Jodelet também afirma que a produção das representações se dá através da 

cultura em seu sentido mais amplo como a comunicação, a linguagem, a influência institucional, 

educacional e ideológica. 

 Sendo assim, podemos apontar a hipótese que mais uma vez a disputa sobre concepção de 

cidade teve como vencedores os setores privados, tendo a mídia como importante aliada. De acordo 
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com Noam Chomsky (2013), o papel central da imprensa no mundo contemporâneo é defender os 

interesses capitalistas. Algo possível de constatar no episódio do Parque Oeste Industrial. 

 Outro eixo a ser explorado no conflito do Parque Oeste é o papel das mulheres na ocupação. 

Em estudo realizado não há registro de nenhum trabalho em Goiás que analisa o episódio sobre esse 

prisma. O papel dos líderes, como por exemplo, Américo Rodrigues, é destacado em dissertações e 

documentários, como de outros ocupantes homens. Será que a ocupação teria a formação que se deu 

em quase um ano sem a presença das mulheres? Qual o papel das mulheres no processo de resistência 

à repressão policial?  

 A possibilidade de compreender melhor a sociedade goianiense pode ser relacionada com o 

estudo do papel das mulheres na ocupação. Tarefas no dia a dia da ocupação, como enxergavam a 

própria ocupação, como são (ou faltam ser) representadas na imprensa e nas pesquisas sobre o 

episódio. É possível estabelecer relação com a cultura machista que vivemos em Goiás e como se dá 

a ocultação da ação das mulheres nos conflitos sociais. 

 Enfim, espero contribuir para a construção de uma narrativa histórica sobre a desocupação do 

Parque Oeste Industrial que apresente elementos ainda pouco articulados em pesquisas e estudos 

acadêmicos, buscando dar visibilidade a novas abordagens. 

 Retomando o estudo sobre a ocupação e desocupação do Parque Oeste Industrial em Goiânia, 

podemos afirmar que esta cidade, que foi planejada como modelo de cidade moderna no coração do 

Brasil, hoje é um importante espaço de modelamento do pensamento e das necessidades do poder 

capitalista. Dura constatação, mas que se clarifica com as políticas urbanas desenvolvidas, o modelo 

de crescimento adotado e as decisões tomadas pelo poder público em casos de disputa social, como 

foi o caso do Parque Oeste Industrial. Fica-nos a pergunta: afinal, para que serve a cidade?  

 

 

3 - ENCLAVES FORTIFICADOS: A REPRESENTAÇÃO DE UMA CIDADE SEGURA  

 O MODELO DE CIDADE VIGENTE 

  

 O estudo sobre as cidades é aprofundado ao longo das décadas, sendo objeto de pesquisas de 

vertente cultural, mas também sob análise da questão econômica e do desenvolvimento do 

capitalismo. A divisão social e territorial do trabalho, dos locais de moradias, de acesso à 

infraestrutura, passa pelos interesses dos grupos econômicos. As formas de exclusão social, 
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marginalização da pobreza e segregação espacial também são temas de longas e importantes 

pesquisas.  

 De acordo com Oliveira et Barreira (2011, p. 75) “As cidades contemporâneas, mais que em 

qualquer outro momento da história, se constituiu no espaço essencial para a existência do sistema 

capitalista”. Os autores reforçam a perspectiva de que as cidades estão sob ação do capital, na sua 

permanente estruturação, produzindo desigualdades e proporcionando a emersão de disputas políticas 

em torno de direitos e cidadania. 

 Por isso que outro aspecto também analisado em alguns estudos relaciona os direitos humanos 

e o papel dos movimentos sociais no desenvolvimento das cidades. A urbanização como necessidade 

para crescimento do capitalismo impacta de forma decisiva na relação campo – cidade e na 

organização social. Fazendo surgir também vozes de setores populares que buscam defender e 

garantir direitos constitucionais, e setores que fazem discussões de impactos gerais como a questão 

ambiental. O que se percebe são conflitos de interesse público e privado. De um lado grupos e 

segmentos que, movidos por necessidades imediatas ou estratégicas de defesa de modelo de sociedade 

sustentável e com justiça social, reivindicam que o poder público aja de acordo com os interesses 

públicos, buscando também intervenção na legislação para que essa sustente esses interesses. Do 

outro lado grupos econômicos, imobiliárias, construtoras, bancos, seguradoras, empresas de 

segurança privada, indústrias, entre outros, forçando maior liberdade para o crescimento de seus 

negócios. 

 Com a complexificação do espaço urbano, a preocupação com a segurança também se torna 

algo central nas cidades. No Brasil o fenômeno dos condomínios fechados e shoppings centers, 

exemplificam uma nova lógica social, onde a vida privada é sinônimo de boa convivência e garantia 

de segurança. A partir da década de 1980, percebe-se o esvaziamento de políticas urbanas voltadas 

para o fortalecimento/estruturação do espaço público, impulsionando a concentração de atividades 

residenciais, comerciais e de lazer nesses novos ambientes privados. Condizente com os interesses 

das famílias ricas e de classe média alta, que impulsionam o avanço do setor imobiliário no 

desenvolvimento urbano, as vontades particulares caminham em meio a uma sociedade individualista 

e caótica, as quais buscam a realização de vontades exclusivas e o distanciamento dos problemas 

sociais. 

 O pensamento dessa alta sociedade é de que as desigualdades devem ser tratadas 

exclusivamente pelo poder público, que aliás, primeiramente deve garantir direitos para aqueles que 
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podem pagar por melhor infraestrutura. O conflito (se é que podemos dizer que há conflito), entre o 

público e o privado, tem na organização do espaço urbano seu maior exemplo. Planos diretores 

municipais, loteamentos, definições sobre reservas ambientais, malhas viárias, obras públicas, redes 

de circulação de produtos, etc. Para o desenvolvimento capitalista a definição do planejamento urbano 

é decisiva. 

  Jaenisch (2010) em seu artigo "Entre cercas, muros e alarmes: sobre o medo da violência 

urbana e a criação de espaços segregados na cidade", analisa esse medo da cidade que a insegurança 

vem gerando ao longo das décadas. Para o autor, o aumento da criminalidade, aliado ao intenso 

sensacionalismo midiático, produz essa transformação significativa na relação dos indivíduos com os 

espaços públicos da cidade.  

 

Discurso que reifica o medo da violência e coloca a fuga para os condomínios não 

apenas como uma opção do indivíduo por determinada tipologia residencial, mas 

como uma necessidade coletiva para se proteger do caos urbano. (JAENISCH, 2010, 

p. 3) 

  

 Jaenisch (2010) afirma que há um movimento de fuga casado com a busca de um modelo de 

vida sofisticado, longe dos conflitos sociais e ambientes degenerados. O espaço público é relegado 

às classes populares, vinculado ao imaginário social como locais violentos e de pobreza. As altas 

classes criam e reproduzem um estilo de vida fortemente ligado ao modelo de moradia.  

 Segundo Teresa Caldeira, 

 

Anúncios imobiliários constituem uma boa fonte sobre os estilos de vida e os valores 

das pessoas cujos desejos eles elaboram e ajudam a moldar... mostra como as classes 

altas constroem seu lugar na sociedade e a sua visão do tipo de residência onde "a 

vida seria possível para elas." (CALDEIRA, 2000. p. 264) 

 

 Entretanto, como fica a ampla maioria da população, trabalhadores que sustentam a produção 

e o desenvolvimento econômico, mas pouco participam das decisões políticas da cidade, muito menos 

naquelas que tangem sobre o planejamento urbano. Para além do direito à moradia e um local de fácil 

acesso à infraestrutura básica, qual o direito dessas pessoas ao entretenimento, políticas de cultura, 

esporte e lazer?  

 Para Harvey (2014) o direito à cidade é um direito coletivo, onde as pessoas podem exercitam 

seu papel cidadão de contribuir na significação da cidade e tomada de decisões sobre o processo de 



654 

 

 

 

 

urbanização.  

 
O direito à cidade é, portanto, muito mais do que um direito de acesso individual ou 

grupal aos recursos que a cidade incorpora: é um direito de mudar e reinventar a 

cidade mais de acordo com nossos mais profundos desejos. Além disso, é um direito 

mais coletivo que individual, uma vez que reinventar a cidade depende 

inevitavelmente do exercício de um poder coletivo. (HARVEY, 2014, p. 28) 

   

 E seu livro Cidades Rebeldes, Harvey (2014) historiciza o processo de urbanização, também 

o significando como uma necessidade do capitalismo. A forma como as cidades se constituíram muito 

tiveram a ver com a produção e comercialização dos produtos, tanto do ponto de vista geográfico-

territorial, quanto social. Em pleno século XXI, percebe-se que o poder do capital ainda é 

determinante no desenvolvimento urbano, sem nenhum compromisso com as questões de justiça 

social, acarretando graves problemas nas cidades. 

 

Podemos concluir que a urbanização desempenhou um papel crucial na absorção de 

excedentes de capital, e que o tem feito em escala geográfica cada vez maior, mas ao 

preço de processos florescentes de destruição criativa que implicam a desapropriação 

das massas urbanas de todo e qualquer direito à cidade. (HARVEY, 2014, p. 59) 

 

 A hegemonia de valores e de poder são reflexos da hegemonia econômica, que nas cidades 

contemporâneas desembocam na segregação e criminalização da pobreza, sendo explicitadas na 

divisão espacial. Cidades cada vez mais divididas entre pobres e ricos, produzindo novos ambientes 

sociais que destituem o primário sentido do espaço público, ressignificando-o como local do 

degenerado e não merecedor de atenção das políticas e investimentos públicos. Os centros antigos 

das grandes cidades são claros exemplos desse modelo de cidade vigente. 

 Ubiratan Francisco de Oliveira e Celene Cunha Barreira afirmam, 

 

As cidades contemporâneas, assim como as antigas, ainda continuam sendo o local 

do controle hegemônico que conservam a divisão da sociedade em classes sociais, 

mas transforma suas práticas e métodos do controle social... Produto e subprodutos 

do liberalismo contemporâneo, de um capitalismo avassalador de almas que 

conserva a submissão tão forte quanto à feudal. (OLIVEIRA e BARREIRA, 2000 

p.81) 

 

 Outro aspecto também analisado nestes estudos se relaciona com os direitos humanos e o 

papel dos movimentos sociais no desenvolvimento das cidades. A urbanização como necessidade para 
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crescimento do capitalismo impacta de forma decisiva na relação campo – cidade e na organização 

social. Fazendo surgir também vozes de setores populares que buscam defender e garantir direitos 

constitucionais, e setores que fazem discussões de impactos gerais como a questão ambiental. O que 

se percebe são conflitos de interesse público e privado. De um lado grupos e segmentos que, movidos 

por necessidades imediatas ou estratégicas de modelo de sociedade sustentável e com justiça social, 

reivindicam que o poder público aja de acordo com os interesses públicos, buscando também 

intervenção na legislação para que essa sustente esses interesses. Do outro lado grupos econômicos, 

imobiliárias, construtoras, bancos, seguradoras, empresas de segurança privada, indústrias, entre 

outros, forçando maior liberdade para o crescimento de seus negócios. 

 

 

4 – GOIÂNIA: A CONCRETIZAÇÃO DA COMUNIDADE IMAGINADA E OS 

PROBLEMAS DE OCUPAÇÃO DA CIDADE REAL 

 

 A cidade de Goiânia foi construída a partir de 1933, com a finalidade de abrigar a sede do 

governo estadual, localizada até esse período na colonial cidade de Goiás. Essa construção 

representou um marco da “marcha para oeste” e um ponto de partida para a penetração visando atingir 

a Região Amazônica.   

 A efetivação da mudança da capital para Goiânia foi produto dos esforços dos goianos que 

associavam a manutenção na cidade de Goiás com o atraso proveniente da mentalidade oligárquica 

ali reinante. A mudança, segundo pensavam os adeptos do interventor Pedro Ludovico, colocaria o 

Estado em melhores condições comerciais dentro de uma política de aproximação com os grandes 

centros industriais do país. 

 A construção da nova cidade significava, para os goianos, um salto para a modernidade e a 

inserção de Goiás nos quadros da integração nacional.  O conceito de modernidade naquele momento 

estava relacionado com a inserção de Goiás nos meandros da economia do Sudeste. Em outro aspecto, 

a arquitetura de Goiânia foi projetada no estilo Art Nouveau, cujos traços eram tidos como modernos 

naquela época. Para os nacionalistas ligados a Vargas, a cidade representava a possibilidade de criar 

uma comunidade imaginada, dentro de um espaço seguro, longe da influência negativa do litoral. 

 Benedict Andersen liga o conceito de comunidade imaginada com o conceito de nação:  

É imaginada porque até os membros da mais pequena nação nunca conhecerão, nunca encontrarão e 
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nunca ouvirão falar da maioria dos outros membros dessa mesma nação, mas, ainda assim, na mente 

de cada um existe a imagem da sua comunhão. ANDERSON (2005, p. 25) 

 

 Em julho de 1942 reuniram-se na cidade de Goiânia políticos, artistas e populares para a 

inauguração oficial da nova capital de Goiás, construída com essa finalidade ao longo de quase uma 

década de dedicado trabalho; porém, o presidente Vargas não esteve presente à cidade, tendo enviado 

um representante. 

 A nova cidade que no censo de 1940 contava com uma população de 48.473 habitantes (já 

naquele momento superior à antiga capital, devido a uma forte imigração), teve seu arruamento 

projetado em 1933 pelo urbanista Correia Lima. Nos discursos, os moradores da nova cidade 

orgulhavam-se da modernidade de seus edifícios e belas praças. O maior edifício da capital era a 

escola técnica, construída pelo governo federal, e que, nas comemorações de 1942, sediou a 

Exposição Nacional de Educação, Cartografia e Estatística. Em 1942, Goiânia apresenta-se à nação 

brasileira integrada por uma rede de estradas que conduziam a várias partes do Brasil. A imigração 

para a nova capital movimentava suas ruas, com pessoas oriundas de várias partes do país. O Estado 

Novo e os intelectuais alimentadores da “Marcha para oeste” rejubilavam-se com o grandioso feito. 

(CASSIANO, 2002)  

 Construída com a finalidade de ser um polo de integração nacional Goiânia cumpriu seu 

desígnio, e teve um crescimento populacional significativo, principalmente nas últimas décadas do 

século XX e início do século XXI. No ano 2000 a capital goiana atingiu uma população de 1.093.007 

e 10 anos depois saltou para 1.302.001 com uma taxa de crescimento anual médio de 1,76%431. Uma 

taxa de crescimento surpreendente se comparando com o percentual de 1,17%432 contabilizado para 

o Brasil como um todo. Segundo o IBGE o aumento da população de cidades como Goiânia deveu-

se sobretudo a forte imigração do campo para áreas urbanas. O aumento acelerado da população 

trouxe para Goiânia os problemas relacionados com os loteamentos aprovados pelos órgãos públicos 

às pressas, a falta de saneamento básico e transporte coletivo, ocupações não legalizadas, etc.  

 O bairro onde se deram os fatos que geraram as notícias objeto desse estudo, o Parque Oeste 

Industrial foi aprovado pelo decreto n° 25 de junho de 1957, localizado na região Sudoeste da Capital, 

                                                           
431 Evolução da população - http://bit.ly/2ant4Ox 

432 Censo 2010: população do Brasil cresce quase 20 vezes desde 1872 - www.brasil.gov.br>Governo>2011.04 
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área de maior aumento populacional na última década do século XX. Segundo dados do relatório 

técnico do Plano Diretor de Goiânia de 2007 sua população em 1991 era de 18.676 habitantes e 

alcançando o número de 57.638 habitantes em 2000. 

 A região Sudoeste de Goiânia o início do século XXI apesar do grande adensamento urbano 

ainda apresentava enormes espaços vazios. Esta região contava com um intenso comércio de peças 

para caminhões e caracterizava-se por não merecer muita atenção da prefeitura com relação a 

infraestrutura. 

 Os espaços vazios resultantes da especulação imobiliária começaram a existir nos anos de 

1950 e deixaram uma herança de problemas. Como o Parque Oeste que com uma imensa área 

destinada a valorização que podia durar muitos anos para ocorrer. O prof. Luiz Sérgio (Silva 2000 p. 

130) observa que, “a cidade cresceu em direção a propriedades que tinham seus interesses defendidos 

no processo de expansão urbana muito mais do que para atender qualquer tipo de planejamento”. A 

falta de planejamento, a forte imigração para a capital goiana com a consequente falta de moradias 

foi o estopim para a ocupação de uma área do Parque Oeste Industrial. 

 

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 O presente artigo relaciona História Política, Social, Cultural e das Cidades. Conceitos como 

político, política, poder, representação, direito à cidade, memória, entre outros, fazem parte da 

pesquisa em sintonia com a produção teórica de autores como René Remond, Pierre Rosanvalon, 

Roger Chartier, David Harver, Ronaldo Vainfas, Zygmund Bauman, Marialva Barbosa, Marilena 

Chauí, Michael Polak, Noam Chomsk, dentre outros. 

 O ressurgimento da história política e cultural valorizou a relevância da imprensa escrita, que 

passou a ser encarada como um documento, na perspectiva que formula expressões e discursos. Estas 

veiculações expressam pontos de vista que se constituem representações que merecem por parte dos 

historiadores atenção para a apreensão de seus significados. 

 O conceito de representação que se utiliza neste estudo é atribuído ao historiador Roger 

Chartier (1990). De acordo com este autor as representações são classificações e divisões que 

sistematizam a assimilação do mundo social como estratos de visão do real. Desta maneira, continua 

Chartier (1990), parte-se de um objeto ausente que é substituído por uma imagem material, que por 

sua vez irá reconstituir uma memória. O trabalho pretende entre outras coisas discutir as 
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representações que o jornal O Popular elaborou do ocorrido no episódio do Parque Oeste Industrial. 

Neste sentido Chartier (1990) afirma que considerando as representações como formas de sentir e 

agir pensar é possível transforma-la em instrumento de submissão e respeito. O pensador francês 

avalia que deve – se nos jornais “identificar o modo como, em diferentes lugares e momentos, uma 

realidade social é construída, pensada, dada a ler” (CHARTIER, 1990, p. 16 -17) 

 Chartier também colabora com a pesquisa com o seu conceito de apropriação que ele explica 

como práticas de produção de sentido, dependentes das relações entre texto, impressão e modalidades 

de leitura, sempre diferenciadas por determinações sociais. 

      Outra historiadora que fornece seus conceitos para nortear a pesquisa é Marialva Barbosa, 

eminente prof. Aposentada da UFF. Esta importante pesquisadora analisa as relações entre os meios 

de comunicação e história e fornece um quadro da influência da imprensa na vida brasileira nos 

últimos 200 anos. 

 O livro organizado por Réne Rémond (2013) sobre o ressurgimento da história do político, 

aborda importantes aspectos teóricos para a presente pesquisa, e preconiza novas formas de interpelar 

estes assuntos. Nesta obra está contido o artigo de Jean – Jacques Becker, que situa a fortuna da 

história da opinião pública na ambiguidade formada no modo como os acontecimentos influem na 

opinião pública, e como a opinião pública age sobre os acontecimentos, dentre outros aspectos. Outro 

colaborador presente na coletânea de Rémond (2013) que apresenta uma contribuição direta para a 

pesquisa é Jean-Noël Jeanneney que trata a questão da relação da mídia com história política. Este 

autor afirma dentre outras coisas, que é importante pesquisar sobre o financiamento da imprensa que 

muitas vezes é alimentada por grupos econômicos e autoridades públicas. 

 Além da análise das representações fomentadas pela imprensa escrita, a pesquisa prevê a 

realização de entrevistas com atores que participaram dos eventos estudados. Neste sentido não se 

pode prescindir do importante trabalho de Halbwachs (2003) sobre a memória coletiva. Também se 

conta com o subsidio das abordagens feitas por Pierre Nora que afirma que o jornal impresso pode 

ser entendido como um lugar de memória.  

 Michael Pollack (1992) é outro importante pensador que faz parte do referencial teórico. Ele 

afirma que “a memória e a identidade são valores disputados em conflitos sociais e intergrupais, e 

particularmente em conflitos que opõem grupos políticos diversos” (POLLAK, 1992, p. 200).  Em 

outro livro de Pollack (1989) encontra-se observações que ligam a memória a coesão dos grupos, e a 

necessidade de dar voz aos grupos subalternos, ideias que contribuem para melhor compreender o 
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objeto de estudo realizado. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O presente artigo demostra a compatibilidade do objeto de estudo com os interesses históricos 

da academia brasileira na atualidade. Sobretudo a pesquisa se torna pertinente com o reflorescimento 

da história política, que dado a sua amplitude abarca uma grande gama de setores. Estas possibilidades 

aumentam com a perspectiva de novas vertentes metodológicas aplicadas as fontes jornalísticas, 

dialogando com a perspectiva da história cultural, que possibilita novas abordagens da sociedade 

contemporânea. 

 Os estudos iniciais demonstram que no que tange aos problemas gerados pela expansão urbana 

desordenada a pesquisa tem se revelado pertinente, pois a explosão demográfica em Goiânia é uma 

realidade e tem gerado inúmeros problemas. Os fatos ocorridos no Parque Oeste Industrial ainda 

representam uma cicatriz na construção histórica da cidade, e merecem novas considerações e 

questionamentos.  

      Observo a existência de indícios que apontam para uma tentativa de esquecimento dos fatos, por 

serem tão dolorosos para os goianienses e principalmente pela malfadada atuação das autoridades no 

episódio. A pesquisa intensa tem objetivo de encontrar novas possibilidades de visões por outros 

ângulos depois de passados 10 anos da tragédia. 
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DE SARNEY A ITAMAR: COMO OS GOVERNOS PÓS-

DITADURA TRATARAM A QUESTÃO DO TRABALHO E 

PREPARARAM O TERRENO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS 

POLÍTICAS NEOLIBERAIS NO BRASIL (1985-1994) 
 

 

Tamara Naiz da Silva433 
 

RESUMO: O presente texto faz parte dos estudos, analises e resultados que veem sendo obtidos na 

pesquisa da tese para doutoramento em História, com o mesmo tema.  A temática proposta pretende 

colaborar na explicação e compressão de quais foram e como se objetivaram as políticas voltadas 

para o trabalho, nos  âmbitos salarial, trabalhista, sindical e social, adotadas pelos governos José 

Sarney (1985-1989), Fernando Collor de Mello (1990-1992) e Itamar Franco (1992-1994), partindo 

da percepção de que tais políticas foram as bases para mudanças mais radicais e complexas levadas 

a cabo a partir de 1995, com o governo de Fernando Henrique Cardoso. Tem-se o intuito de explicar 

a conexão entre as políticas para o trabalho objetivadas por estes governos e a reconfiguração do 

capitalismo em nível mundial, que entra em um ciclo de expansão financeirizado a partir dos anos 

1970. 

 

Palavras-chave: Brasil, Trabalho, finaceirização, José Sarney, Fernando Color, Itamar Franco.  

 

 

Introdução:  

 

 A partir do foco nas políticas objetivadas pelos sucessivos governos do imediato pós-ditadura, 

de 1985 a 1994, pretende-se compreender a conexão entre estas políticas e movimento crescente de 

autonomia do capital da esfera produtiva e seus impactos para o mercado de trabalho brasileiro no 

período, vinculando a análise das decisões macroeconômicas e trabalhistas efetivadas pelos 

sucessivos governos à análise da reconfiguração do capitalismo em nível mundial.  

 Interessa-nos a compreensão de que tal período, no Brasil, reflete um momento final de um 

processo de transição, que carrega elementos variados, complexos e muitas vezes antagônicos, um 

momento de reconfiguração do capitalismo, quando a derrota do trabalho ainda não estava 

                                                           
433 Doutoranda e mestre em História pela Universidade Federal de Goiás. Este artigo traz parte dos estudos, analises e 

resultados que veem sendo obtidos na pesquisa da tese de doutorado com o mesmo tema, realizada no Programa de Pós-

Graduação em História da Universidade Federal de Goiás, sob a orientação do professor Dr. David Maciel. Trabalho ao 

X Seminário da Pós-Graduação de História da UFG. Bolsista CAPES.  
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completamente configurada, sendo em grande medida possibilitada pela decisões de adequação do 

mercado de trabalho brasileiro à nova ordem mundial. Para tal intuito de pesquisa, torna-se central 

discutir o processo global da luta de classes a partir da relação entre trabalhadores e Estado. 

 Num retrospecto histórico, partimos da consideração que o desenvolvimento da sociedade 

brasileira se deu de maneira entrelaçada à evolução da economia e do mercado do trabalho. Tomando 

como base a questão dos salários e do emprego, alguns momentos chaves se destacam. No primeiro 

se coloca a estrutura agrário-exportadora, em uma sociedade oligárquica com base no trabalho 

escravo. A passagem dessa sociedade para uma República Federativa terá como marco a substituição 

do trabalho escravo pelo assalariado a partir do estímulo à migração. Nesse período uma parcela 

significativa da população fica à margem da atividade econômica. O terceiro momento é inaugurado 

pelo processo de industrialização, com a diversificação e integração da economia nacional do Brasil. 

Assim, conseguimos passar paulatinamente de uma sociedade agrícola e rural atrasada para uma 

sociedade urbana e industrial. Esse crescimento, no entanto, se desenvolveu com enormes 

desigualdades no âmbito da distribuição de renda (Baltar, 2003).  

 Mesmo após a década de 1930, quando a legislação social e trabalhista firmada pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi responsável pela valorização e integração da mão-de-

obra nacional e pelo fortalecimento do emprego formal, uma parcela expressiva da força de trabalho 

ficou fora do emprego assalariado. A maioria da população foi excluída do acesso a serviços 

fundamentais, tais como: saúde, habitação, saneamento básico, alimentação e educação. No entanto, 

mesmo com grande parcela da população sem acesso aos direitos trabalhistas, chegamos em 1980 ao 

assalariamento de 2/3 dos ocupados urbanos e com um número crescente de empregados com registro 

em carteira (Krein, 2007). 

 O Brasil, entre as décadas de 1930 e 1970, foi uma das economias mais dinâmicas no mundo. 

Mesmo com um crescimento desigual geograficamente e com heterogeneidade na estrutura produtiva, 

foi possível manter taxas de emprego e garantir um padrão de desenvolvimento econômico e social 

(Pochmann, 2004). 

 O fato de o Brasil ter mantido tal desempenho nesse período sugere que o mercado interno e 

a estabilidade da tecnologia foram elementos comuns desse crescimento. As condições propiciadas 

pelo amplo mercado interno e pela nova ordem internacional ao amparo do acordo de Bretton Woods 
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(1944)434 permitiram a ampliação das taxas de crescimento para o conjunto da economia mundial 

(Carneiro, 2002). 

 Tal processo, aliado às grandes mobilizações sociais em torno da redemocratização nas 

décadas de 1970 e 1980, permitiu uma correlação de força favorável à elaboração de uma nova 

constituição com traços sociais. Nosso embrião do modelo de bem-estar, materializado na 

Constituição de 1988, aumentou substancialmente a capacidade de proteção social do Estado e deu 

um importante passo na consolidação das instâncias democráticas brasileiras. 

 A redução da jornada de trabalho, a ampliação da licença-maternidade, o direito de greve, a 

penalização do empregador por demissão imotivada, a liberdade sindical, a instauração do Sistema 

Único de Saúde (SUS) – que amplia o acesso à saúde pública no Brasil –, e a Previdência Social Rural 

– que estimula a igualdade de direitos entre o trabalhador do campo e o da cidade –, são alguns 

exemplos da tentativa de universalização dos direitos sociais, os quais tiveram seu ápice na chamada 

Constituição Cidadã (Ramalho, 2008). 

 Contudo, o abandono do projeto nacional desenvolvimentista, levado a cabo desde o início da 

década de 1980, provocou um período de baixo dinamismo econômico, com pouca capacidade de 

expandir o emprego, crescimento das ocupações informais e flexibilização a frio dos direitos do 

trabalho.  

 Tal conjuntura, coroada com a crise da dívida externa constituída na última fase da 

industrialização, interrompeu as oportunidades geradas por esse desenvolvimento econômico e 

marcou o desempenho da economia nos anos 1980. A crise da dívida externa paralisou o investimento 

e o aumento do consumo, interrompendo o crescimento do produto, com fortes implicações sobre o 

mercado de trabalho.  

 Adentramos os anos 90 com baixo dinamismo econômico, esse fato é caracterizado pela 

reinserção externa da economia brasileira e tem como explicação diferentes aspectos e interpretações 

(Carneiro, 2002). A postura liberal, a ausência da regulação sobre a mobilidade dos capitais, a 

volatilidade no financiamento à periferia do capitalismo e as restrições à autonomia das políticas 

econômicas domésticas são indubitavelmente aspectos decisivos para esse processo. 

 Tal contexto serviu como pano de fundo para a agenda de flexibilização da relação de emprego 

nos anos 1990, no contexto particular de inserção financeira do país no processo da globalização, 

                                                           
434 Como o crescimento rápido dos fluxos de comercio e investimento direto, a autonomia das políticas domésticas.  
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baixo crescimento econômico, reestruturação produtiva, desestruturação do mercado de trabalho, 

fragilização dos sindicatos e hegemonia de reformas liberalizantes (Krein, 2007). 

 O agravamento da situação socioeconômica brasileira, principalmente a partir de 1980, 

apontou para uma profunda desfiliação da condição social435 por conta do agravamento da 

desigualdade de renda, do desemprego e da violência. O estreitamento do mercado de trabalho na 

década de 90, provocado pelas mudanças na economia brasileira, gerou uma situação ainda mais 

dramática para o emprego e para o movimento sindical no Brasil. Essas mudanças, estimuladas por 

uma redução no papel do Estado no desenvolvimento e por uma liberalização tanto do comércio 

quanto da entrada e saída de capital no país, dão espaço para uma “avalanche neoliberal” que atinge 

diretamente as relações de trabalho, abalando a condição salarial e precarizando ainda mais o emprego 

no Brasil (Cardoso, 2001). Nesse contexto é possível considerar que grande parte da população vai 

ficando cada vez menos integrada socialmente (Castel, 1999). 

 

Desenvolvimento  

  “Tudo que é sólido se desmancha no ar”. Esta frase, dita por Karl Marx ainda no século XIX 

e repetida por Marshal Berman, traduz, em certa medida, o cenário do mundo do trabalho no último 

quartel do século XX no Brasil, um cenário de grande mal-estar social e de grande sensação de 

insegurança em relação ao trabalho. Numa espécie de prisão aberta, os trabalhadores passam a estar 

cada vez mais reféns de modos de produção e formas de trabalho que tiram sua autonomia e 

contribuem para sua anulação enquanto indivíduo socialmente consciente, isto em face de uma 

possibilidade financeira cada vez mais limitada, onde se bastam cada vez mais na produção e 

reprodução de sua existência apenas. Um movimento paradoxal, pois isto acontece numa época de 

profundos avanços tecnológicos e geração de riqueza, que, ao invés de contribuir para a emancipação, 

reproduz uma forma arcaica de exploração social, alicerçada na superexploração do trabalho.  

 Partindo de tal constatação e da introdução acima realizada, interessa à presente pesquisa a 

compreensão de como os governos pós-ditadura trataram a questão do trabalho. Busca-se, ainda 

identificar todas as políticas voltadas para o trabalho (salarial, trabalhista, sindical e sociais) adotadas 

                                                           
435 Castel analisa a questão social, numa perspectiva histórica, tendo como ponto de partida o enfraquecimento da 

condição salarial. Não diz respeito, apenas, ao fim do quase pleno-emprego. O trabalho é mais que o trabalho e, o não 

trabalho é mais que o desemprego. A precarização do trabalho “é um processo central, comandado pelas novas exigências 

tecnológicas e econômicas da evolução do capitalismo moderno”. “A exclusão não é uma ausência de relação social, mas 

um conjunto de relações sociais particulares da sociedade tomada como um todo”. 
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pelos sucessivos governos de 1985 até 1994.  

 Nesse período o Brasil assistiu à decadência progressiva e acelerada dos salários no total da 

renda nacional. O elevado dinamismo ao longo do período da moderna industrialização (de 1930 a 

1980) com taxas médias de 6% ao ano é reduzido bruscamente e afasta o Brasil do grupo de países 

em desenvolvimento dinâmico. E ainda a taxa de acumulação de capital fixo produtivo é a mais baixa 

de toda história do capitalismo no Brasil até então, em um contexto em que o capital financeiro vai 

ganhando cada vez mais espaço.  

 No âmbito da produção a implementação do modelo flexível, aliado à lógica de uma produção 

mais enxuta, leva à redução do número de trabalhadores e a altos índices de produtividade. A alteração 

nas formas de produção e a introdução de novas técnicas de gestão e organização do trabalho – como 

a auto-ativação e o just in time – estimulam mudanças no perfil do trabalhador, associado às novas 

atividades desempenhadas, e altera as relações de trabalho.  

 Tal processo também influencia as organizações de trabalhadores, que após um processo de 

ebulição do movimento sindical, estimulado em grande medida pelo período de redemocratização da 

década de 80, vão sofrer com a baixa sindicalização, as altas taxas de desemprego e a Desregulação 

do mercado de trabalho. (Pochmann, 2001). 

 Frente a um cenário de liberalização, liquidez crescente da riqueza e aprofundamento das 

finanças de mercado, modifica-se o comportamento dos investimentos que adquirem um caráter cada 

vez mais especulativo. Assim, a forma de valorização também passa a ser mais líquida a partir da 

fórmula D-D’, onde dinheiro gera dinheiro. 

 Na ponta dessa estrutura se encontra o trabalhador, esmagado pela flexibilização do trabalho, 

exploração da mão de obra, perda do poder de compra dos salários e pelo temor ao desemprego. Tal 

combinação de fatores é extremamente prejudicial para o avanço dos direitos sociais e para a 

mobilização de massa dos sindicatos.  

 Trata-se na pesquisa das questões relativas às transformações políticas e econômicas e seu 

impacto no mercado de trabalho brasileiro, enfocando a problemática da orientação do Estado e dos 

direitos trabalhistas, no período de 1985-1994, quando se assistiu a uma massiva abertura do mercado 

nacional, aliada à nova ordem do capital mundializado e que traz consequências sérias para o mundo 

do trabalho, afetando diretamente a vida dos trabalhadores.  

 Mesmo com os avanços sociais conquistados a partir da constituição de 1988, há um cenário 

de perda de postos efetivos de emprego, redução dos direitos trabalhistas na prática e redução do 
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poder de consumo. Estes são alguns dos elementos que reforçam os índices de precarização do 

trabalho no Brasil. 

  Mais do que o desemprego e o fim do trabalho, a reestruturação produtiva capitalista gera ao 

redor do mundo uma gama enorme de trabalhadores que são obrigados a se sujeitarem a condições 

cada vez mais precárias, com baixos salários, péssimas condições de trabalho, perda de direitos 

trabalhistas, extensão da jornada de trabalho, etc. (THOMAS JR.). 

 Diversos autores tem se debruçado sobre a centralidade da temática “trabalho”, apresentarei 

aqui alguns que pretendo tomar como referências no desenvolvimento desta pesquisa, de modo a 

subsidiar um arcabouço teórico acerca da temática em questão, mas também de modo a identificar e 

dialogar com a realidade do mundo do trabalho no Brasil e no período proposto: Marcio Pochmann, 

Robert Castel, Armando Boito Jr, Ricardo Antunes, José Celso Cardoso Jr, Karl Marx, entre outros. 

 Destaco, para o entendimento da questão social relacionada à condição de assalariamento, a 

análise de Robert Castel, que tem o intuito estudar a relação entre o aumento do salário no conjunto 

das sociedades ao correr da história e a constituição de uma identidade social do trabalhador 

assalariado. Castel enfatiza a questão do trabalho, mais especificamente do salário, enquanto 

elemento da cidadania, ele quer com isso compreender o processo de mudança no padrão de 

desigualdade. Acredita que o desenvolvimento do direito ao salário indica a transformação do 

trabalhador de força de trabalho alienado típico da condição proletária, objeto da análise de Marx, 

para uma condição operária no início do século XX, e até atingindo a condição salarial da atualidade. 

Aqui o salário é o componente da identidade social de assalariado. Torna-se signo de integração e 

inclusão social, também um passaporte para o alcance dos bens e serviços concedidos pelo Estado. E 

concomitante a isso é o meio através do qual o trabalhador é adaptado ao sistema capitalista. 

 Já para a compressão do mercado de trabalho brasileiro, utilizo diversos estudiosos do próprio 

país como referências, entre eles destaco José Cardoso Jr., que, utilizando uma perspectiva histórica 

(da década de 1980 à década de 2000) procura identificar, sobretudo no que concerne ao mercado de 

trabalho, as mudanças na economia brasileira recente.  Ao estudar o período tendo como ponto de 

origem a crise dos anos 80 ele percebe que “o caráter financeiro do déficit público fez com que taxas 

de juros crescentes e prazos cada vez mais curtos se tornassem a regra, comprometendo seriamente a 

capacidade de financiamento do Estado brasileiro diante da crise”. Para o autor é neste quadro de 

desajustamento patrimonial do setor público que a inflação se constituiria o principal problema 
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macroeconômico da década de 1980, colocando, assim, o deslocamento do eixo dos debates, que 

antes era em volta das problemáticas do desenvolvimento econômico com endividamento externo 

crescente, e passa a centrar-se em volta das causas e consequências da inflação em países de 

industrialização retardatária ou em contextos de subdesenvolvimento crônico. Cardoso percebeu que, 

objetivamente, esse movimento dual configurou-se no binômio ajuste externo – desajuste interno e 

“estabeleceu as condições para a perpetuação da crise e da inflação, e materializou, em grandes 

proporções, um tipo de apartheid social único em economias com o grau de urbanização e 

industrialização similares ao do Brasil”.  

 Como resultado da opção seguida, gerou-se um setor público altamente endividado e 

imobilizado, ao mesmo tempo em que um setor privado financeiramente saneado. Desse modo, na 

medida em que se elegeu o setor público como depositário dos custos do ajustamento externo da 

economia, criou-se uma situação na qual o Estado foi perdendo o poder de outrora de condutor do 

desenvolvimento, seguindo o país o rumo da estagnação. O capital privado, movendo-se por 

estímulos de mercado, notadamente rentáveis no curto prazo, transferiu e concentrou grande parte de 

sua riqueza em ativos financeiros ao invés de produtivos. E, ainda mais, não foi capaz de ocupar o 

espaço do setor estatal com o objetivo de redirecionar o sentido do desenvolvimento, fundando um 

novo pacto político apto a dar conta da superação da crise. 

 Destaco também Pochmann, no que diz respeito ao mercado de trabalho, pois procura analisar 

a situação do trabalhador ao longo da história moderna brasileira, sobretudo em meio à revolução 

tecnológica, que propiciou fantásticos ganhos de produtividade e uma enorme liquidez na economia-

mundo. Sem, contudo mudar a situação de desemprego e precariedade das relações de trabalho. 

Porém, o autor observa que neste novo século, com o erigimento da sociedade pós-industrial, estão 

colocadas as condições para melhoras nas condições de vida do trabalhador.  Pochmann também 

levanta a necessidade de se pensar um modelo de desenvolvimento concatenado com a distribuição 

de renda, pois o Brasil ainda é um país com enorme concentração.   

 Sobre a integração das forças econômicas na nova fase de acumulação do capital utilizarei, 

entre outros, os estudos de François Chesnais, que pretende delinear o atual processo de 

internacionalização do capitalismo. Para tanto, destaca a importância dos investimentos produtivos 

externos e do papel desempenhado pelos Estados nacionais neste processo de internacionalização, 

onde economia e política se articulam para reconstituir, em escala muito mais dramática do que no 
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passado, uma “economia mundial como sistema hierarquizado politicamente”.  Chesnais apresenta 

que a autonomia do setor financeiro do capitalismo mundial, embora real, é relativa, pois a esfera 

financeira nutre-se da riqueza criada pelo investimento e mobilização de uma força de trabalho de 

múltiplas qualificações. Uma parte – hoje elevada – dessa riqueza é captada em proveito da esfera 

financeira. Somente depois de ocorrer essa transferência é que podem ter lugar, dentro do circuito 

fechado da esfera financeira, vários processos de valorização, em boa parte fictícios, que inflam ainda 

mais o montante nominal dos ativos financeiros 

 Outro veio da narrativa é a delineação da realidade brasileira no período proposto aqui (de 

1985 a 1994), selecionado por representar o momento ápice de uma fase de transição, que carrega 

elementos variados e antagônicos no que concerne às políticas voltadas para o trabalho e para a 

economia política nacional, pois há, neste período, mudanças significativas  nas relações de trabalho, 

em relação ao padrão até então construído – que foi do pós-segunda Guerra aos anos 1970 no Brasil, 

conhecido como período desenvolvimentista –, causando uma ruptura com a regulação social 

construída até então.   

 Para a compreensão das sucessivas conjunturas de um período complexo que carrega 

elementos do pós-ditadura, ainda vívido, redemocratização e implementação do neoliberalismo, 

utilizar-me-ei de um vasto referencial histórico, sociológico e econômico nacional e internacional, 

dentre os quais posso destacar de antemão: David Maciel, François Chesnais, David Harvey, Andreia 

Galvão, Wilson do Nascimento Barbosa, Erick Hobsbawm, Mônica Baer, Lídia Goldeinstein, entre 

outros. 

 Dentre estes autores destaco aqui David Maciel, que traz uma análise minuciosa do processo 

de transição para a redemocratização no Brasil. O autor deixa em evidência que o movimento de 

transição, que poderia ter tido maiores consequências sociais, acabou sendo frustrado por um processo 

de transição conservadora que excluiu o povo e manteve parte do arcabouço institucional do período 

ditatorial. Demonstra ainda que o caráter progressista que poderia ter essa transição foi fortemente 

abalado de forma que mesmo os setores progressistas da burguesia, que pretenderam retomar o 

projeto nacional desenvolvimentista, foram derrotados pelos interesses do capital. 

 

Pressupostos teórico-metodológicos 
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 É necessário alicerçar o tema aqui proposto em alguns pressupostos teóricos para melhor 

definição do que são as categorias estudadas, assim como situar a conjuntura brasileira num cenário 

mundial em câmbio.   

 O tema escolhido carrega importantes elementos que se complementam e se ressignificam 

mutuamente. Destaco primeiramente a centralidade da categoria trabalho para os estudos históricos, 

pois parto da compreensão de que o desenvolvimento da sociedade brasileira se deu de maneira 

entrelaçada à evolução da economia e do mercado do trabalho.  

 Nos deparamos, a priori, com o questionamento sobre o papel do trabalho na sociedade do 

capital, ao se compreender o trabalho como categoria ontológica da própria existência do ser humano. 

Numa relação metabólica e social, podemos perceber de qual maneira essa relação se torna 

polissêmica sob a égide do movimento de reprodução do capital, dando as sociedades as mais variadas 

expressões sociais, históricas e territoriais a partir da dinâmica do trabalho. É então passível de 

consideração a noção de que a organização e a reorganização da sociedade para a produção se objetiva 

num próprio redimensionamento do trabalho.  

 Assim, as formas de exploração do potencial criativo humano sob a lógica do sistema produtor 

de mercadorias assumem vários aspectos na divisão social do trabalho, sendo que, a cada inovação 

técnica temos também uma nova forma de gestão das relações de produção, com rebatimento na 

organização e expressão territorial do trabalho na sociedade capitalista. A flexibilização, a 

precarização e o número crescente do trabalho informal nos centros urbanos brasileiros são, então, 

fenômenos sociais e expressões históricas e geográficas da dinâmica do trabalho. (Thomas Jr.) 

 Assistiu-se no mundo, no final do século XX, a um intenso e complexo processo de 

transformações econômicas, política e sociais. Ao buscar uma síntese para esse processo de 

mudanças, apontam-se três fenômenos, de dimensão global, que se misturam e se complementam 

como ingredientes determinantes desse novo momento do capitalismo em escala planetária. Quais 

sejam: 1) o neoliberalismo; 2) a reestruturação produtiva e 3) a mundialização financeira. 

 Mesmo com origens históricas e significados distintos, esses fenômenos estão intrinsecamente 

articulados no processo de mudanças pelas quais o capitalismo vem passando desde o final dos anos 

1960, a partir da crise do fordismo e, posteriormente, do desmoronamento do acordo de Bretton 

Woods no início da década de 1970. Procurar-se-á compreender estes fenômenos como ingredientes 
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de um novo e amplo processo de acumulação do capital, que desembocou no Brasil com profundas 

mudanças econômicas, políticas e sociais. Este processo é chamado financeirização.  

 Desse modo, para o estudo e entendimento do tema e do período aqui propostos, interessa a 

esta pesquisa identificar as formas pelas quais o processo de financeirização da economia redundou 

numa intensa desestruturação do mercado de trabalho no Brasil, e como esse movimento se relaciona 

as políticas trabalhistas adotadas pelos governos brasileiros de 1985 a 1994. Para se atingir tal intento, 

e partindo da constatação de que há um reordenamento de rota do padrão de acumulação do capital a 

partir dos anos 1970, torna-se necessário identificar os antecedentes históricos internacionais e 

nacionais que deram as bases teóricas e empíricas para esta reordenação capitalista em nível global.  

 Torna-se igualmente importante a definição das categorias e conceitos aqui considerados 

centrais, quais sejam: reestruturação, flexibilização, desregulação e financeirização. Para tais 

definições é realizado o levantamento de um vasto referencial teórico. São aqui adotados os 

posicionamentos considerados críticos ao processo em curso e não os considerados meramente 

aderentes a ele.  

 Os estudos, aprofundamento teórico e bibliografias, assim como as hipóteses aqui 

preliminarmente apresentadas, serão colocados à prova a partir de um profundo levantamento de 

dados e indicadores sociais e econômicos, que atestem a qualidade das informações e que sirvam de 

prova para o diagnóstico da condição sócio econômica do conjunto dos trabalhadores brasileiros no 

período de 1985 a 1994. 

 

Hipóteses e confirmação  

 Ao buscar as explicações possíveis para a compreensão do tema aqui proposto, algumas 

hipóteses explicativas gerais podem ser apresentadas como questões. Quais sejam:  

Primeiro, no pós-ditadura a política trabalhista implementada pelo governo brasileiro não se bastou 

na simples organização do trabalho, ela fez parte de um processo que refletiu a busca pela inserção 

subordinada em uma nova etapa de acumulação do capitalismo em nível mundial. Dessa forma, a 

política trabalhista, além de promover uma ofensiva política contra os trabalhadores, teve uma 

dimensão econômica que fez parte de um novo movimento de acumulação do capital. A partir desta 

compreensão, é possível perceber que políticas voltadas para o trabalho nos sucessivos governos do 

imediato pós-ditadura também estão ligadas a outras políticas para o capital, como a financeira, a 
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industrial a agrária, etc. Assim, se incluem no processo global da luta de classes a partir da relação 

entre trabalhadores e Estado.   

 Segundo, apesar dos avanços obtidos no âmbito da proteção social com a Constituição de 

1988, a caminhada para a crescente financeirização da economia brasileira afetou diretamente a vida 

dos trabalhadores das seguintes formas: induzindo ao baixo crescimento econômico, à concentração 

da riqueza, ao enfraquecimento do mercado interno, à decadência dos salários, à flexibilização das 

relações de trabalho (dos direitos), ao desemprego e à perda do poder aquisitivo por parte dos 

trabalhadores. 

 Terceiro, o período que aqui se pretende analisar é justamente um período final do processo 

de transição, de modo que, neste momento, a derrota do trabalho ainda não estava completamente 

configurada, tornando-se realidade a partir das opções políticas e econômicas tomadas e levadas a 

cabo com sucesso no decorrer das decidas posteriores: anos 1990, início dos anos 2000 e retomadas 

em 2016. 

 Quarto, o modelo econômico adotado no Brasil desde o fim da ditadura militar  até a 

atualidade, assim como a política econômica que o supõe, foram formatados segundo os interesses 

das classes rentistas e da lógica da acumulação bancário-financeira. Esse modelo não reflete uma 

estratégia de desenvolvimento econômico a longo prazo, pois está estruturado, prioritariamente, para 

viabilizar a revalorização dos capitais a partir da circulação financeira em mercados globais. 

 Quinto, a investigação da maneira como se comportaram os sucessivos governos brasileiros 

no pós-ditadura, no período de 1985 a 1994, no tocante às políticas públicas voltadas para o trabalho 

(salarial, trabalhista, sindical e sociais) , investigando em que medida as políticas trabalhistas estavam 

conectadas ao avanço do capital financeirizado em nível mundial e à fragilização e desnutrição do 

mercado de trabalho brasileiro. Compreendendo ainda, neste processo, a atuação e o papel dos 

sindicatos diante da ofensiva capitalista e das políticas implementadas, no sentido de estabelecer 

mesas de negociação e lutas pela manutenção de direitos e postos de trabalho.  

 Enfim, a compreensão do processo de mudança de paradigma das políticas voltadas para ao 

trabalho e da tentativa de desmonte da articulação sindical é importante, pois torna perceptível a 

desnaturalização dos caminhos trilhados, reforça a capacidade de análise da realidade atual e a 

projeção de outros futuros possíveis. Na projeção de novas possibilidades é necessária perspectiva 

positiva de integração social, não excludente como a que tem comandado as esferas de dominação 

política e econômica vigentes no país. Essa mudança de paradigma é essencial para que o Brasil 



674 

 

 

 

 

supere os impasses nos quais está atualmente inserido, podendo assim construir um futuro mais feliz 

para trabalhadores que constroem cotidianamente as riquezas desse país. 
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FORDISMO E CINEMA HOLLYWOODIANO (1914-1968): COMO 

MANTER UM ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL COM 

PRÁTICAS MORAIS E ECONÔMICAS COERCITIVAS 

 

 

Tatiana Cristina Cardoso 

 

 

RESUMO: O presente texto apresenta, de forma inicial, a pesquisa que está sendo desenvolvida 

sobre as relações entre Fordismo e Cinema Hollywoodiano. Henry Ford e outros industriais do 

começo do século XX, nos EUA, se apropriaram de recursos como o cinema a fim de dominarem 

ainda mais o imaginário de seus funcionários e fortalecer a imagem de sucesso que os EUA impunham 

perante outros países. A metodologia utilizada foi a análise fílmica de dois filmes, que prevê a 

utilização de quatro indicadores: personagens, imagem fílmica, cenografia/figurino e discursos/sons, 

a fim de se descobrir como o cinema influenciou as escolhas que os operários da época fizeram e se 

o que Henry Ford pregava ultrapassava os limites das fábricas e invadia as telas do cinema. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fordismo, Cinema Hollywoodiano, Estados Unidos da América. 

 

 

 

 

FORDISMO E AMERICANISMO 
 

Com a implantação do fordismo, momento também em que eclodiu a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), a produção cinematográfica americana foi fortemente impulsionada, pois os 

países europeus estavam arrasados financeiramente e os EUA estavam com sua economia estável e 

crescente. 

No fordismo, o funcionário da fábrica tinha um trabalho em que realizava centenas de 

movimentos repetitivos. Cada um na indústria possuía uma função que o consumia, de modo que era 

praticamente impossível conceber uma hora morta dentro de sua jornada de trabalho.  

Como Ford buscava sempre a primazia de seus produtos, seus operários deveriam dar o melhor 

de si. Não era necessário, assim, “saber pensar”, mas realizar bem as tarefas que lhes fossem 

conferidas. Para isso, suas vidas familiares eram pesquisadas e aquilo que pudesse atrapalhar o 

desempenho profissional era extirpado – por exemplo, um funcionário que era viciado em jogos de 
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azar e gastava todo seu dinheiro em apostas, ou que era alcoólatra e espancava a esposa e os filhos, 

ou que saía todas as noites em busca de sexo, gastando todas as suas energias em festas e orgias e, no 

outro dia, não tinha forças para executar tão bem as tarefas que lhe eram designadas.  

Nessa época, os países beligerantes passavam por momentos de completa instabilidade social 

e econômica. Na Europa, eram feitas dívidas atrás de dívidas; acordos eram firmados sem 

perspectivas de seu cumprimento; produções e exportações despencavam; pressões políticas e crises 

eram comuns durante os combates.  

Entretanto, o prejuízo não foi para todos. “Os EUA, durante a guerra, triplicaram a produção 

industrial (em 1946, produziram a metade mundial); já a sua renda per capita aumentou mais de 

100% (de 550 a 1.260 dólares)" (PADRÓS, 2003, p. 230). Assim, os EUA começaram a ser referência 

mundial economicamente e sinônimo de estabilidade social.  

Para que isso predominasse, os americanos proveram alimentos para os países que estavam 

em crise na Europa, porque era de seu interesse a recuperação financeira europeia. Conforme 

Capitalismo, Prosperidade e Estado de Bem-Estar Social (2003):  

 

[...] Na prática, o governo dos EUA comprava enormes estoques de seus agricultores, 

mantinha os lucros para o setor agrícola, impedindo a sua quebra, e melhorava muito a sua 

imagem externa. Entretanto, a ajuda não era tão desinteressada assim. Havia uma 

contrapartida. As economias européias deviam seguir as recomendações americanas de 

flexibilizar seus mercados e suas políticas econômicas às novas tendências estruturadas a 

partir da lógica do sistema de acumulação dos EUA. (PADRÓS, 2003, p. 231) 

 

Desta forma, os EUA passaram a ser os fiadores da economia internacional. E eles 

conseguiram isso sem grandes esforços, pois os governos europeus estavam sem condições de lutarem 

ou argumentarem. Não tinham tantas opções e a que escolheram foi se submeterem ao que lhes era 

imposto, afirmando cada vez mais a hegemonia americana.  

Com esse crescimento econômico vertiginoso, a estabilidade norte-americana tornava-se 

proeminente, fazendo com que o Estado tivesse poderes sobre a vida social dos americanos, tanto que 

era seu principal agente regulador, e quem estava sob sua égide sentia-se satisfeito e seguro, ou seja, 

completamente dominado e, ao mesmo tempo, amparado.  
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Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), houve um período de crescente produção nos 

países desenvolvidos – época denominada como idade de ouro ou anos gloriosos, que também 

repercutiu no cinema. De acordo com Padrós (2003), os primeiros trinta anos do pós-guerra 

constituíram um momento único na história contemporânea, pois, com os avanços tecnológicos e o 

crescimento econômico, ocorreram intensas revoluções de consumo e comportamento na sociedade. 

Segundo Padrós: 

 

[...] O fordismo, além de ser um dos pilares do chamado Estado de bem-estar social gerou, 

também, demandas de maquinaria e capital. Os padrões de produção em série e em grande 

escala e o consumo massificado, ligados direta ou indiretamente a investimentos dos EUA, 

mostram o real caráter deste reordenamento mundial. (PADRÓS, 2003, p. 237) 

 

Desta maneira, com a homogeneização dos hábitos de todos, o país cresceu e se fortaleceu 

perante outras nações. A produção aumentava, os homens tão-somente trabalhavam e não gastavam 

seu dinheiro com inutilidades – transformando suas esposas e filhas em “mamíferas burguesas” – e 

adquiriam casas e carros, aumentando assim a sua qualidade de vida e influenciando a produção 

cinematográfica da época. 

Percebe-se dessa forma que existe um ciclo: industriais como Ford pagavam altos salários 

para seus funcionários terem uma boa qualidade de vida; o que implica no consumismo, que voltava 

a enriquecer o próprio Ford e demais industriais e bancos que patrocinavam não só o cinema, mas 

outros meios de comunicação, que por interesses capitalistas transmitiam as mensagens que lhe eram 

vantajosas, afinal:  

[...] “só se podia dizer ou mostrar aquilo que os bancos aceitavam, mais por razões 

econômicas que morais. Esta utilização do puritanismo era a máscara cômoda de uma política 

de alienação”. (CLEINMAN, 1982, p. 35) 

 

 

CINEMA: DIVERSÃO DA BURGUESIA MODERNA 

Hoje, no século XXI, os Estados Unidos da América, com seu modo de viver, envolvem quase 

o mundo todo – países europeus e em desenvolvimento, sem restrições. Contudo, mudanças no 

sistema de produção fordista durante o século XX fizeram com que a economia fosse abalada e uma 
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crise pairasse sobre a sociedade, porquanto não alterou o suficiente para que a superioridade 

americana fosse ultrapassada em diversos âmbitos.  

Nesse sentido, as narrativas audiovisuais tiveram um papel importante nessa fase, pois traziam 

uma ordem social a ser estabelecida, principalmente que visavam o controle emocional dos 

americanos. Passando ainda orientações de como se ter uma vida puritana e de que os EUA eram 

prósperos e quem estivesse em suas terras deveria se orgulhar disso. 

Tendo entrado no século XX como o maior meio de comunicação que atingia as massas, o 

cinema, de acordo com A Fantástica fábrica de filmes (2011), ficou conhecido como a “arte da 

burguesia”, porque chamou a atenção da burguesia industrial; representando o começo da era 

moderna. Desta forma, as indústrias da época; como por exemplo cigarros, bebidas e automóveis 

patrocinavam grande parte das produções cinematográficas, pois perceberam que as bilheterias eram 

cada vez maiores e eles queriam vender seus produtos, e quem poderia compra-los eram esses 

membros da burguesia da época e as massas (classes operárias) que recebiam altos-salários: 

Em meados da primeira década do século XX, a cinematografia teve de se adaptar às novas 

exigências do público, que desejava mais do que apenas imagens em movimento sobre 

escatologia e pornografia. As outras camadas da sociedade, burguesia e aristocracia, também 

começaram a se interessar pela magia do cinematógrafo. Dessa forma, o freak show tinha de 

se transformar em histórias com narrativa – começo, meio e fim -, como as do teatro e dos 

folhetins, especialmente os melodramáticos. Com isso, o cinema, que entrou no século XX 

como o veículo de comunicação que representava a era moderna, começou a chamar a 

atenção da burguesia industrial e, anos mais tarde, ficou conhecido como a “arte da 

burguesia”. (GARCIA, 2011, p. 23) 

 

Saliento que os meios de comunicação são um dos reguladores da cultura e configuram-se, 

assim, como um significativo espaço de luta do poder pela hegemonia. Geridos por grupos 

dominantes, revelam uma orientação predominantemente capitalista, que torna homogênea toda a 

diversidade social. 

Assim, esta investigação busca examinar como o cinema colaborou com os preceitos de 

industriais como Henry Ford na disseminação de ideologias como o puritanismo e o patriarcalismo 

e, consequentemente, regulou os desejos dos operários; se o cinema foi mesmo mais uma forma de 

se espalhar o “american way of life” e de os Estados Unidos da América (EUA) se sobreporem a 

outras nações. O recorte temporal delimitado para ser investigado, 1914-1968, foi escolhido se 



681 

 

 

 

 

devendo ao período que o Fordismo surgiu, se desenvolveu e entrou em seu ápice, antes dos anos 

1970. 

  

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

Quanto ao período das grandes guerras, estudar a obra de Eric Hobsbawm, em Era dos 

Extremos – O breve século XX – 1914-1991 (1995) é indispensável, pois abarca os momentos 

marcantes pelo qual a população mundial passou. Com um olhar crítico e detalhista, o autor discorre 

sobre a sociedade burguesa industrial, as crises econômicas, o surgimento das artes, o cinema 

hollywoodiano, o americanismo e as inseguranças sociais dos americanos. Desse modo, relata 

Hobsbawm (1995) que: 

 

[...] Em 1913, os EUA já se haviam tornado a maior economia do mundo, produzindo mais 

de um terço de sua produção industrial – pouco abaixo do total combinado de Alemanha, 

Grã-Bretanha e França. Em 1929, respondiam por mais de 42% da produção mundial total, 

comparados com apenas pouco menos de 28% das três potências industriais européias 

(Hilgendt, 1945, tabela 1.14). É uma cifra espantosa. Concretamente, enquanto a produção 

de aço americana subiu cerca de um quarto entre 1913 de 1920, a produção de aço do resto 

de mundo caiu cerca de um terço (Rostow, 1978, p. 194, tabela II. 33). Em suma após o fim 

da Primeira Guerra Mundial, os EUA eram em muitos aspectos uma economia tão 

internacionalmente, dominante quanto voltou a tornar-se após a Segunda Guerra Mundial. 

Foi a Grande Depressão que interrompeu temporariamente essa ascensão. (HOBSBAWM, 

1994, p. 101) 

 

A fim de compreender como os EUA se destacaram no pós-guerra e conseguiram regular um 

Estado baseado no bem-estar social, estudar a obra do Prof. Enrique Serra Padrós é, igualmente, 

essencial. Além do mais, o autor propõe estudos com índices econômicos das outras nações que 

participaram das grandes guerras, explicita os desdobramentos do fordismo e do americanismo e 

explana sobre os governos dos presidentes e seus planos econômicos no período proposto.  

Antônio Gramsci, em Cadernos do Cárcere, Americanismo e Fordismo – 1934 (2001), 

explana sobre o americanismo/fordismo ser a necessidade iminente de se expressar o capitalismo e 

mostrar como os Estados Unidos da América eram bem-sucedidos e estavam em plena expansão. Por 

isso, na América, segundo o autor, não existia uma camada plutocrática que resistia à modernidade. 
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Enquanto que, no Velho Mundo, a resistência pela adaptação ao capitalismo fez com que a Europa 

ficasse estagnada e retardada, dando cada vez mais espaço aos americanos. Assim relata Gramsci 

(2001) em sua obra: 

 

A América não tem grandes “tradições históricas e culturais”, mas tampouco está sufocada 

por esta camada de chumbo: é essa uma das principais razões – certamente mais importante 

do que a chamada riqueza natural – de sua formidável acumulação de capitais, malgrado o 

nível de vida de suas classes populares ser superior ao europeu. A inexistência dessas 

sedimentações viscosamente parasitárias, legadas pelas fases históricas passadas permitiu 

uma base sadia para a indústria e, em especial, para o comércio, possibilitando a redução 

cada vez maior da função econômica representada pelos transportes e pelo comércio a uma 

real atividade subordinada á produção, ou melhor, a tentativa de incorporar estas atividades 

á própria atividade produtiva [...]. (GRAMSCI, 2001, p. 247) 

 

Consequentemente, surge o americanismo, resultado dessa necessidade imanente de se 

expressar o capitalismo. Um novo modo de vida, composto inclusive por uma nova burguesia de 

trabalhadores racionais que recebiam altos salários e que foram moralmente aperfeiçoados pela 

indústria de Henry Ford.  

Osvaldo Coggiola, em O Capital Contra a História (2002), discute sobre a crise do capital no 

período das grandes guerras e como se deram o surgimento e as transformações que o capitalismo 

sofreu no decorrer do seu desenvolvimento. Para Coggiola, o New Deal, plano econômico que regeu 

os EUA no auge do fordismo, surgiu para salvar o sistema de seu colapso. Tal plano ia e vinha; 

contudo, em suas constâncias, solucionava os problemas econômicos do país. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, David Harvey, em Condição Pós-Moderna (1996), 

se posiciona sobre as diversas definições de pós-modernismo, de fordismo e das transformações 

político-econômicas decorrentes do capitalismo. 

No que concerne ao cinema – Teoria Cinematográfica –, à ilusão e ao fascínio que ele exerce 

sobre as pessoas, aos princípios narrativos hollywoodianos, aos valores e às maneiras de viver que 

ele impõe e ao seu poder disseminador de ideologias, Jacques Aumont, em A Estética do Filme 

(1995), Jean-Claud Bernardet, em O que é cinema (2009), Ismail Xavier, em O discurso 

cinematográfico: a opacidade e a transparência (1984), Robert Stam, em Introdução à Teoria do 

Cinema (2003) e David Bordwell, em O cinema clássico hollywoodiano: normas e princípios 

narrativos (2005) são autores que trabalham com clareza e objetividade tais temas e, portanto, podem 
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oferecer subsídios à presente pesquisa. Em relação à ilusão que o cinema provoca, Bernardet destaca, 

em seu livro O que é cinema (2009), que a “imagem cinematográfica” consiste em conferir realidade. 

Contudo, tal realidade é uma ilusão da verdade, como se a imagem que se vê na tela fosse verdadeira. 

No que diz respeito ao cinema ser utilizado como disseminador de ideologias, Stam (2003) 

afirma que, quando o cinema surgiu, os países produtores de filmes estavam em guerra – Grã-

Bretanha, França, Alemanha e Estados Unidos – e, para que a dominação em suas colônias fosse de 

fato concretizada, filmes eram exibidos sob o pretexto de “civilizar” os povos dominados – o que 

acarreta, ainda hoje, em uma também dominação cultural e perda de identidade, pois a forma 

americana de cinema populariza um discurso de modo de vida condizente com seus ideais. Com isso, 

a homogeneidade de pensamento somente favorece e enriquece tais nações dominadoras, porque se 

almeja, pelos povos dominados, tudo o que os “colonizadores” têm e no que eles dão valor (STAM, 

2003). 

O estudo da narrativa será realizado para se entender o conjunto de ideias transmitido pelo 

filme hollywoodiano, sendo ele uma representação da realidade. Evidencia-se que a narrativa clássica 

hollywoodiana possui um formato próprio, com normas para retratar a fábula e manipular a 

composição e o estilo (BORDWELL, 2005). 

Tais filmes mantêm, em sua estrutura narrativa, regras e convenções que controlam a história, 

tais como: verossimilhança (para aproximar o espectador do personagem), filmes com começo, meio 

e fim; personagem principal passando sempre por um conflito; coerência; clareza; e homogeneidade. 

Eles são divididos em gêneros, como por exemplo: drama, comédia, western, terror, romance, ficção-

científica etc.  

O cinema, como mercadoria que é – pois mesmo sendo uma obra de arte, foi concebido no 

seio do capitalismo e com objetivos iniciais de ser comercializado por meio dos estúdios 

cinematográficos –, reafirma e insere os valores que lhe são vantajosos financeiramente, requerendo, 

para tanto, investimento e, consequentemente, retorno.  

Entretanto, a arte cinematográfica ainda assume outra posição: a de ser produto de seu meio. 

Podemos perceber, então, que se, por exemplo, Henry Ford ditava em suas fábricas que ser infiel à 

esposa não estava correto, os filmes demonstrariam isso. Afinal, eles são reflexos dos hábitos e dos 

costumes daqueles que os assistem e se não fossem assim sua principal característica, que é se 

aproximar da realidade, estaria nula, como analisa Vianna (2010): 
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[...] Um filme é constituído socialmente, isto é, a sua mensagem, a sua forma, é um produto 

social, de uma determinada época e lugar, de determinados produtores (expressando 

determinada classe, ou grupo social, determinados interesses, valores e sentimentos, 

produzidos socialmente), especialmente o capital cinematográfico, produto do 

desenvolvimento histórico do capitalismo e que controla a maior parte produção 

cinematográfica [...]. (VIANA, 2010, p. 06) 

 

Além do mais, os filmes, por mais belos e tocantes que sejam, sempre trazem significados em 

suas mensagens. No caso dos filmes de Hollywood, segundo Kaplan (1995, p. 46), “eles trazem uma 

ordem social a ser purgada, um conjunto de imperativos éticos que é preciso elucidar”.  

Faz-se necessário destacar que os filmes não são criados por “seres divinos” e sim por 

humanos comuns, que possuem crenças e valores; não são deuses nem gênios, como sugere o mercado 

cinematográfico, para fetichizar ainda mais as películas. Os filmes são feitos obedecendo a padrões 

já estabelecidos, seguindo regras, acordos, recursos financeiros e tecnológicos, e não imaginados 

magicamente por um ser sobrenatural (VIANA, 2009).  

O professor de História e Crítica do Cinema Lisandro Magalhães Nogueira observa que o 

cinema de Hollywood possui regras bastante explícitas: “a) não se produzirão filmes contra os 

princípios morais do público, b) serão apresentados modelos corretos de vida, sujeitos apenas ao 

drama e ao entretenimento, c) a lei não será ridicularizada nem poderá despertar simpatia por sua 

violação”.  

Essas normas são designadas, assim, como pedagogia cultural, ou seja, um jeito próprio de 

ensinar como as pessoas devem agir, sendo ensinado tacitamente o modo de vida americano, no 

intuito de regular culturalmente outras nações. Poder colonizador esse que pode ser tanto cultural 

quanto econômico, sempre determinando o que é certo e errado, bom e mau, bonito e feio, verdadeiro 

e falso – definições dicotômicas e maniqueísmos latentes que fazem parte dos roteiros, do começo ao 

fim.  

Nesse sentido, faz-se necessário ainda estudar a psicanálise, pois, para o psicanalista e filósofo 

Félix Guatari, o que nos chega por meio dos dispositivos midiáticos, da família ou do que nos rodeia 

não são apenas ideias: “[...] são, mais essencialmente, sistemas de conexão direta, entre, de um lado, 

as grandes máquinas produtoras e de controle social e, de outro, as instâncias psíquicas, a maneiras 

de perceber o mundo [...]” (GUATARI, 1996, p. 67).  
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A metodologia a ser utilizada será a análise fílmica, que prevê a utilização de quatro 

indicadores: personagens, imagem fílmica, cenografia/figurino e discursos/sons, a fim de se descobrir 

como o cinema influenciou as escolhas que os operários da época fizeram e se o que Henry Ford 

pregava ultrapassava suas medidas dentro das fábricas e invadia as telas do cinema, que era um dos 

únicos meios acessíveis de diversão das massas na época.  

Para a concretização da pesquisa, serão utilizados quatro exemplos de filmes produzidos em 

Hollywood: Cidadão Kane (1941), A Felicidade Não se Compra (1944),  O Pecado Mora do Lado 

(1955) e Quanto Mais Quente Melhor (1959). Todos foram escolhidos, em primeiro lugar, porque 

foram feitos em Hollywood, distrito de Los Angeles (EUA) – de onde saem as películas de maior 

repercussão no mundo. Em segundo lugar, porque existem milhares de filmes e, por isso, não é 

possível analisar todos, uma vez que inviabilizaria a pesquisa ou tornaria a análise superficial. Em 

terceiro lugar, estes longas-metragens são expressivos e tiveram grande impacto na construção de 

imagens sobre o modo correto de o americano viver, sendo, ainda, exemplos de tendências que 

influenciariam a filmografia posterior.  

Além do mais, O Pecado Mora ao Lado e Quanto Mais Quente Melhor iconizaram Marilyn 

Monroe, que ainda serve de modelo de beleza e admiração masculina. Cidadão Kane ganhou um 

Oscar®, sendo considerado, por grande parte da crítica especializada, como o maior filme da história 

até o momento, figurando em primeiro lugar na lista do American Film Institute (AFI). A Felicidade 

Não se Compra também ganhou Oscar® e até hoje é visto como um ícone de como devemos valorizar 

a família, profissão estável e amizades – uma verdadeira pedagogia ética e moral a ser seguida. 

Isto posto, serão avaliados filmes para tentar explicar de que maneira o cinema foi utilizado 

como instrumento de coerção moral, difundindo hábitos e costumes que influenciaram e influenciam 

a sociedade até hoje – propagando o “american way of life” e sistemas políticos que formam uma 

sociedade consumista, fundamentada no puritanismo e em um moralismo hipócrita que vigia e 

controla a vida íntima de quem está por baixo mas fechando, entretanto, os olhos para aqueles que 

estão em cima. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/American_Film_Institute
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VIAJAR E RELATAR: O GÊNERO LITERÁRIO RIḤLA COMO 

PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNDO ÁRABE-ISLÂMICO  

 

Thiago Damasceno Pinto Milhomem436 
 

RESUMO: No mundo árabe-islâmico do século XII surgiu um gênero literário denominado riḥla 

(relato de viagem), cuja característica principal foi o registro por escrito, em uma estrutura textual 

narrativo-descritiva, acerca das jornadas dos viajantes, estes, em sua maioria, peregrinos em direção 

a Meca, principal cidade santa do Islã. O objetivo desse artigo é apresentar o gênero riḥla como 

patrimônio cultural do mundo árabe-islâmico em virtude de suas especificidades de produção, 

divulgação e função.  

Palavras-chaves: Patrimônio cultural, relatos de viagens, mundo árabe-islâmico  

 

Introdução 

Uma figura peculiar no mundo árabe-islâmico437 do Medievo era a do viajante. Fosse por 

motivos religiosos, comerciais, políticos ou pessoais, a viagem no Islã438 medieval tinha relações com 

a religião e a busca por erudição formal. Para o Islã, a viagem é uma expressão religiosa e um método 

de construção do conhecimento439. É de fato interessante a ligação entre os termos árabes “ᶜilm” 

(conhecimento, ciência) e “ᶜālam” (mundo), os dois derivados da raiz consonantal “ᶜlm”. A raiz 

comum aos dois termos mostra uma concepção de conhecimento formado a partir do ato de viajar.  

                                                           
436 Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG). E-mail: thiagodamascenohistoria@gmail.com  

Artigo apresentado ao professor Doutor Yussef Daibert Salomão de Campos para avaliação na disciplina “O Patrimônio 

Cultural: Entre História e Memória”.  
437 Porção geográfica que abrange países de etnia e cultura árabe que adotam a religião islâmica, concentrados no Oriente 

Médio e norte da África. As principais regiões desse mundo correspondem, histórica e atualmente, aos seguintes países: 

Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Jordânia, Síria, Iraque, Arábia Saudita e demais países da Península Arábica. 

CANEPA, Beatriz; OLIC, Nelson Bacic. Oriente Médio e a Questão Palestina. São Paulo: Moderna, 2ª edição, 2003.  
438 Utilizamos “Islã” como entidade política e cultural e “islã” como entidade religiosa. A palavra significa “submissão” 

ou “entrega”, no contexto religioso, “entrega a Deus”. Essa palavra é derivada do termo árabe “salām”, que possui a 

conotação de “paz”, tanto no sentido de “ausência de guerra” quando no sentido de unificação espiritual, corporal, 

territorial e em outras áreas. Como religião, o islã nasceu no ano 610 cristão por meio das pregações do mercador 

Muḥammad Ibn ᶜAbd Allāh438 (570-632), do clã hāšim da tribo coraixita, da cidade de Meca. Posteriormente, a tradição 

religiosa denominaria Muḥammad de “Profeta”, considerando-o o mensageiro final enviado à humanidade pelo Deus 

único, “Allāh” em árabe.  
439 BISSIO, Beatriz. A viagem e as suas narrativas no Islã medieval. In: Revista Litteris, Rio de Janeiro, nº 04, edição 

quadrimestral, março de 2010.  

mailto:thiagodamascenohistoria@gmail.com
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A principal viagem religiosa de um muçulmano é a peregrinação (ḥaŷŷ) a Meca, a principal 

santa da religião do islã, que é um dos cinco pilares da religião, sendo obrigatória para todo fiel com 

meios físicos e materiais suficientes para cumprir o rito. A principal peregrinação está inserida em 

um contexto maior de viagens islâmicas. Nesse âmbito, é importante frisar que as viagens foram 

importantes nos primeiros tempos do Islã para a formação de sua doutrina, pois essa prática estava 

relacionada ao preenchimento dos vazios interpretativos do Alcorão, o livro sagrado do Islã. Para os 

fiéis, seu conteúdo foi revelado por Deus para o Profeta Muḥammad em um período de vinte e três 

anos440.  

 Até a morte do Profeta, a única fonte de conduta para os fiéis era o livro sagrado, formado, 

em suma, por um conjunto de princípios e não por uma doutrina sistemática e profunda sobre seus 

vários temas. Séculos de estudos e de ação dos eruditos muçulmanos foram necessários para 

complementar o texto sagrado no campo das leis e dos dogmas. Isso se deveu ao fato de o Alcorão 

ter sido insuficiente para responder as questões de uma sociedade em expansão, como era a sociedade 

muçulmana. Após a morte do Profeta, crentes viajaram para compilar seus atos, pronunciamentos, 

decisões e até silêncios e, assim, cobrir as brechas do Alcorão. Essa ação foi feita predominantemente 

nos anos do Califado Abássida (132/750-656/1258)441. Nesse contexto, viajantes reuniram e 

organizaram um grande número de testemunhos sobre o Profeta, registrando-os por escrito. Assim, a 

viagem foi associada à construção do saber e do conhecimento, com base na experiência, com 

destaque, nesse processo, para o prestígio de centros urbanos como Meca, Medina, Basra, Kufa e 

Damasco.  

O método de autenticação e confirmação para esses relatos foi o isnād, que consiste na citação 

da cadeira de transmissores, sendo esses considerados homens religiosos com moral íntegra442. Esse 

método colaborou com o processo de legitimação dos relatos sobre o Profeta (aḥādīt) e com a 

formação da Sunna, campo de saber tradicional que se tornou uma das fontes do direito islâmico, 

tendo atingido o mesmo estatuto jurídico do Alcorão443.  

                                                           
440 Idem, 2010. 
441 Idem, 2010. Aproveitamos o trecho para informar que citaremos as datas segundo o calendário lunar islâmico seguidas 

pelas datas do calendário solar cristão. Em casos de desinformação sobre as datas islâmicas correspondentes às datas 

cristãs, citaremos apenas as datas cristãs. 
442 SENKO, Elaine Cristina. Reflexões sobre a escrita e o sentido da história na Muqaddimah de Ibn Khaldun. São Paulo: 

Editora Ixtlan, 2012.  
443 BISSIO, Beatriz. op. cit., 2010. 
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Desse modo, no Islã medieval, viajar era um método de estudos e obrigação para os candidatos 

à erudição, tanto para especialização nas ciências alcorânicas quanto nas ciências naturais, que hoje 

correspondem a áreas como Astronomia, Matemática e Medicina444. Essa prática cultural islâmica de 

viajar foi baseada em diversos motivos e produziu obras escritas com diversas características, mas 

que podem ser agrupadas em um gênero literário comum denominado riḥla445, que apresentamos aqui 

como um patrimônio446 histórico-cultural do mundo árabe-islâmico.  

O Gênero Riḥla e Seu Contexto 

O gênero literário dos relatos de viagens árabe-islâmico surgiu em um contexto específico: 

Cruzadas447. O movimento complexo, que incluiu lutas armadas e momentos de intercâmbio cultural 

entre cristãos e muçulmanos serviu como pano de fundo para o nascimento da riḥla. Mas devemos 

também apresentar os anos antecedentes a esse nascimento. 

Pertencem aos séculos II/VIII-III/IX os primeiros roteiros de viagens do mundo islâmico, 

constituídos por descrições em parte objetivas e em parte fantasiosas das rotas, pontos de comércio e 

produtos comercializáveis. Desde os primeiros tempos do Islã as cidades e o comércio eram 

responsáveis pela organização de relações sociais, econômicas e culturais.448. Conforme o mundo 

islâmico crescia, se fazia necessário um reconhecimento dos diferentes territórios assimilados e de 

suas características, como relevo, clima, riquezas da natureza e traços culturais de suas populações. 

Tais saberes tinham relação direta com a conscientização do espaço e de saberes matemáticos que 

influenciaram no surgimento dos chamados livros geográficos. Essas obras eram encarregadas 

principalmente a funcionários de governos, que escreviam sobre impostos, rotas e defensas fronteiriças. 

                                                           
444 Idem, 2010. 
445 Termo derivado do verbo “raḥala” que, nesse modo – conjugado na terceira pessoa do singular no pretérito perfeito - 

significa “(ele) foi embora, “(ele) partiu”. “Riḥla” tem os sentidos de “selar um camelo”, “viagem” e “relato de viagem”. 

ALMEIDA, Maria Cândida Ferreira de. Palavras em viagem: um estudo dos relatos de viagens medievais muçulmanos e 

cristãos. In: Revista Afro-Ásia, nº 32, Universidade Federal da Bahia, Bahia, Brasil, 2005, p. 83-114.  
446 Do latim “patrimonium”, termo com sentido de “bem de herança”, transmitido, conforme a lei, dos pais e mães para 

os filhos. Assim era a concepção do antigo direito romano, que considerava “patrimônio” como bens familiares na 

condição de bens-a-transmitir. POULOT, Dominique. Um Ecossistema do Patrimônio. IN: CARVALHO, C. S. de; 

GRANATO, M; BEZERRA, R. Z; BENCHETRIT, S. F. (orgs.). Um Olhar Contemporâneo sobre a Preservação do 

Patrimônio Cultural Material. Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional, 2008, p. 26-43.  
447 As Cruzadas surgiram no Ocidente e levaram um longo enfrentamento militar principalmente nas regiões das atuais 

Síria e Palestina, entre os séculos XI e XIII, e na Península Ibérica entre os séculos VIII e XV. FERNANDES, Fátima 

Regina. Cruzadas na Idade Média. In: MAGNOLI, Demétrio. (org.) História das guerras. São Paulo, Contexto, 3ª edição, 

2006, p. 99-129. 
448 MACEDO, José Rivair; MARQUES, Roberta Pôrto. Uma viagem ao Império do Mali no século XIV: o testemunho 

da rihla de Ibn Battuta (1352-1353). In: Revista Ciências e Letras, Porto Alegre, nº 44, julho/dezembro de 2008, p. 17-

34.  
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Contudo, aos poucos os autores desse tipo de obra se preocuparam com os elementos humanos, de forma 

que a tecnicidade dos livros geográficos saiu para instigar obras em estilo de geografia administrativa, 

que se preocupava com a fé islâmica, com a representação das terras habitadas por muçulmanos e com a 

localização do centro do mundo em Meca, alvo dos peregrinos,449 mas nesse mesmo período - séculos 

II/VIII-III/IX - também havia narrativas árabes sobre viagens feitas fora do mundo islâmico, cujos 

temas eram os costumes das sociedades que os viajantes conheciam450.  

 Nesse quadro histórico, anterior ao século IV/X, encontram-se quatro tipos de relatos viagens 

islâmicos, considerando motivos de viagens e seus protagonistas. São elas: relatos comerciais, feitas 

por marinheiros e mercadores; relatos de funcionários políticos, feitos por embaixadores e servidores 

de governos; textos de viajantes levados por intenções pessoais ou por mera curiosidade e, por fim, 

testemunhos de peregrinos451. Dentre as viagens e relatos motivados por interesses pessoais estavam 

a viagem em busca de ciência (riḥla fī ṭalab al-ᶜilm), cujo objetivo principal era a aquisição de 

conhecimento nos grandes centros orientais nas grandes cidades de regiões que hoje correspondem 

ao Egito, Síria e Iraque. Muitos muçulmanos ocidentais, tanto de al-Andalus452 quanto do Magreb453, 

realizaram esse tipo de viagem. Desde o século V/XI viajantes-escritores ocidentais utilizaram esse 

método de estudos, como Ibn Ḥabīb (falecido em 238/852), Yaḥyā Ibn ᶜUmar (morto em 283/896), 

Baqī Ibn Majlad (falecido em 276/889) e Ibn al-Qallās (270/883-337/948)454.   

 Outro tipo de viagem e relato era a riḥla ḥiŷāziyya, referente, geralmente, às cidades santas e, 

precisamente, aos lugares santos do ocidente da Península Arábica (Ḥiŷāz). A emoção religiosa foi 

destaque nesse tipo relato, pois sua motivação principal era a peregrinação ritual a Meca. Assim, esse 

tipo de relato, considerado sagrado, constitui-se como guia de viagem para os peregrinos, facilitando 

a peregrinação455. Por falar em peregrinação, enfatizamos que o viajante era admirado no mundo 

islâmico, principalmente o peregrino. Por isso a hospitalidade fez e faz parte da dinâmica social 

islâmica, facilitando assim a vida dos peregrinos quando longe de casa. Além do direito de 

hospedagem, os peregrinos eram e são beneficiados com esmolas e também com uma flexibilização 

                                                           
449 CASTRO, Fátima Roldán. op. cit., 2014.  
450 BISSIO, Beatriz. op. cit., 2010.  
451 Idem., 2010.  
452 Nomenclatura para os territórios da Península Ibérica sob jugo islâmico.  
453 “Ocidente”, em árabe, termo usado, de forma específica, para se referir aos territórios islâmicos localizados no norte 

da África. De forma geral, “Magreb” se refere à toda a porção ocidental do mundo islâmico.  
454 SALGADO, Felipe Maíllo. op. cit., 2007.  
455 Idem, 2007.  
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da šarīᶜa, a lei islâmica: desobrigação às cinco orações diárias e até ao jejum do ramaḍān456 em caso 

de ataque e/ou dominação por parte dos infiéis457. Retornando da peregrinação, o viajante recebia e 

recebe o título de “ḥāŷŷ” (peregrino). No Islã medieval, o peregrino era considerado um herói, sendo 

considerando quase santo devido às grandes distâncias percorridas e aos perigos transpostos para 

chegar e voltar de Meca458. A viagem religiosa era e é de suma importância para o Islã, por isso a 

peregrinação a Meca movia e move muitos muçulmanos de todas as terras do mundo islâmico até a 

Península Arábica459. Por isso também devemos entender a influência dos tipos de viagens e autores 

mencionados para o surgimento da riḥla como gênero literário específico.  

A viagem em busca de ciência (riḥla fī ṭalab al-ᶜilm) parecia mais com uma literatura 

biográfica, mas uma nova obra, surgida no final do século V/XI, deu novo impulso à tradição dos 

relatos de viagens. Essa obra ficou conhecida como Ordenación del viaje (Tartīb ar-riḥla), de Abū 

Bakr Ibn ᶜArabī (468/1076-543/1148), nascido na cidade de Sevilha. Esse autor é considerado o 

iniciador do gênero literário riḥla, pois tem um estilo situado na intersecção entre o tratado geográfico 

e o testemunho de estudos. Já o valenciano Ibn Ŷubayr (540/1145-614/1217) foi um dos primeiros 

autores a redigir um relato de viagens autêntico, não um testemunho de estudos em si. Com o 

peregrino natural da cidade de Valência, o gênero riḥla  foi do campo do saber para a literatura, 

influenciando diretamente viajantes e escritores posteriores, como o famoso magrebino Ibn Baṭṭūṭa 

(703/1304-770/1368-1369 ou 779/1377), também denominado de “Príncipe dos Viajantes” ou 

“Viajante do Islã”. Ibn Baṭṭūṭa viajou, por volta de vinte e nove anos, pelos atuais territórios da 

Península Ibérica, norte da África, Oriente Médio e Ásia Central, percorrendo cerca de cento e vinte 

e um mil quilômetros em territórios que hoje correspondem a quarenta e quatro países. Seu relato de 

viagem foi redigido pelo seu escriba e poeta da corte marínida de Fez, no atual Marrocos, Ibn Ŷuzayy 

(1321-1356).   

                                                           
456 Nono mês do calendário lunar islâmico, período em que os muçulmanos são instigados ainda mais à solidariedade e 

atividades coletivas e devem se abster de alimentos, líquidos, relações sexuais, pensamentos maldosos e outras intenções 

do nascer ao pôr-do-Sol. O mês e sua ritualística são em lembrança e comemoração à Revelação Divina feita ao Profeta 

Muḥammad por meio do anjo Gabriel. Segundo a tradição, a primeira revelação foi feita quando o Profeta meditava no 

monte Ḥirā`, nas cercanias de Meca. Esse episódio ficou conhecido como “Noite do Poder” ou “Noite do Destino”.  
457 MACEDO, José Rivair; MARQUES, Roberta Pôrto. op. cit., 2008.  
458 SALGADO, Felipe Maíllo. op. cit. , 2007. 
459 Idem, 2007.  
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Outros viajantes-escritores influenciados por Ibn Ŷubayr foram: Ibn Saᶜīd al-Magribī (1208-

1286), Al-ᶜAbdarī (1289), Ibn Rušayd (morto em 1321), at-Tuŷībī (morto em 1329), al-Qantūrī 

(morto em 1365), at-Tiŷanī e Abū l-Baqā` Jālid al-Balawī, esses dois últimos do século XIV460.  

Convém enfatizar que a riḥla é uma viagem de exploração e de descobrimentos, de contatos 

com o Outro. É a viagem científica do Islã, por meio da qual os muçulmanos eruditos medievais 

conheceram diversas sociedades e desenvolveram seus conhecimentos nas áreas da geografia, da 

filosofia e das ciências de um modo geral461. Vejamos mais sobre o termo.  

 

El término arábigo riḥla significa “viaje, partida, marcha, salida, emigración, 

periplo, itinerario, relato de viaje”… Es justamente esta última acepción la que se 

especializó para dar nombre a un género que ocupa un lugar destacado en la literatura 

árabe. Efectivamente, en el siglo XII aparece cuajado algo nuevo en las letras árabes, 

el género riḥla – que no es otra cosa que el relato de viaje, la relación de viaje – 

cuyo valor e interés, en rigor, radica más en su naturaleza de documento histórico, 

que en la de ser específicamente manifestación de un género literario – aunque en su 

mejor momento, por su talante, estaría a medio camino entre la geografía descriptiva 

y la novela de aventuras -462.  

 

Logo, “riḥla” tem sentido de “viagem”, de “relato de viagem” específico e de um gênero 

literário originado no século VI/XII, também nomeado de “riḥla”. Usamos aqui a noção de “gênero” 

oriunda do latim “genus-eris”, que significa “origem”, “classe”, “espécie”, “geração”, “tempo de 

nascimento”, palavras com o sentido de reunir e classificar as obras literárias segundo determinados 

critérios, como estratégias semelhantes de estruturação, permitindo filiar cada obra literária a uma 

classe ou espécie463.  

Como afirma Almeida464, o viajar no período medieval era algo tão impressionante - devido 

às dificuldades apresentadas durante os percursos – que, seu sentido religioso, a peregrinação, e o 

registro da experiência por escrito transformaram os relatos em patrimônio cultural, legando 

conhecimento e orientação religiosa à posteridade.  

O patrimônio pode ser visto como uma herança cuja presença pode ser percebida por certo 

grupo ou comunidade e assim reivindicada por esse agrupamento para garantir sua preservação e 

                                                           
460 Idem., 2007.  
461 GUZMÁN, Roberto Marín. Al-Rihla: el viaje científico en el Islam y sus implicaciones culturales. In: Revista 

Reflexiones, nº 89, 2010, p. 123-145.  
462 SALGADO, Felipe Maíllo. op. cit., 2007, p. 25.  
463 SOARES, Angélica. Gêneros literários. São Paulo: Ática, 7ª edição, 2007.  
464 ALMEIDA, Maria Cândida Ferreira de. Palavras em viagem: um estudo dos relatos de viagens medievais muçulmanos 

e cristãos. In: Revista Afro-Ásia, nº 32, Universidade Federal da Bahia, Bahia, Brasil, 2005, p. 83-114.  



694 

 

 

 

 

inteligibilidade. Atualmente, essa reivindicação é feita por meio de leis, regulamentos e militâncias465. 

Ora, sendo o gênero riḥla - materializado em obras escritas manuscritas desde sua origem e, 

atualmente, em formato de livros -  uma fonte para conhecer não só o passado, como também as 

características da religião islâmica no percurso da peregrinação a Meca, é legítima a reivindicação 

desse tipo de obra como pertencente à Umma, a comunidade muçulmana, entendida desse modo em 

seu sentido generalizante. No entanto, considerar o gênero literário riḥla, relacionado à identidade 

árabe-islâmica, como patrimônio não pressupõe, necessariamente, sua patrimonialização, pois esse 

processo envolve todo um jogo institucional.  

 Utilizamos uma concepção moderna de patrimônio, no entanto, Gonçalves466 salienta que a 

categoria de pensamento “patrimônio” tem um caráter milenar, apesar de o sentido ocidental moderno 

da palavra ter se constituído em fins do século XVIII no processo de formação dos Estados nacionais. 

A categoria do patrimônio foi e é importante para a vida social e mental de diversas comunidades, 

desde a Antiguidade e Idade Média aos tempos hodiernos. Ao estudioso, é preciso ficar atento ao 

campo semântico de “patrimônio” em contextos históricos distintos.  

 Modernamente, “patrimônio” é entendido com um conjunto de “coleções de objeto móveis e 

imóveis apropriados por determinados grupos sociais”467. Nesse sentido, podemos nos aventurar a 

entender como muçulmanos medievais, criadores e redatores de relatos de viagens (riḥlāt) concebiam 

patrimônio. Supõe-se que concebiam como colecionamento de objetos materiais, considerando as 

riḥlāt enquanto um conjunto de obras manuscritas em pergaminhos. Contudo, como estamos falando 

de um gênero literário, temos que estar atentos ao seu aspecto intangível, logo, entendendo também 

o gênero riḥla como um patrimônio imaterial.  

 

Falar de patrimônio imaterial, então, longe da simples dicotomia material/imaterial, 

refere-se aos saberes e heranças coletivas que um determinado grupo compartilha e 

deseja preservar, salvaguardar, proteger e difundir. Esses bens, baseados em um 

determinado sistema de linguagem e expressão, são transmitidos por via da 

oralidade, da vivência ou da escrita, de forma a se manter vivo, transformando-se 

através das gerações. Eles têm como principal característica seu caráter dinâmico. 

São práticas, expressões, conhecimentos e modos de fazer, assim como os materiais 

e lugares associados a essas atividades, que ganham o status de patrimônio não por 

                                                           
465 POULOT, Dominique. op. cit., 2008.  
466 GONÇALVES, José Reginaldo Santos. Antropologia dos objetos: coleções, museus e patrimônios. Rio de Janeiro: 

IPHAN, 2007, p. 107-158.  
467 GONÇALVES, José Reginaldo Santos. op. cit., 2007, p. 109.  
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seu produto final, mas pelo significado que portam para a formação identitária de 

um grupo468.  

 

Considerar o aspecto imaterial da riḥla é uma forma de concepção relacionada à valoração e 

ao simbolismo do ato de confecção relato de viagem, que incluía não só a ação de viajar, mas também 

a intenção religiosa de realizar a peregrinação a Meca e também a erudição de saber escrever o vivido 

em árabe clássico, o mesmo árabe registrado pelo Alcorão. 

 

Considerações Finais  

O surgimento do gênero literário riḥla esteve diretamente relacionado ao seu contexto: o 

século VI/XII. Oriundo de uma época de expansão do Islã e de avanço dos cristãos cruzados no 

Oriente, o gênero riḥla ajudou a preencher lacunas nos campos de reconhecimento de territórios e de 

costumes de sociedades, necessidades imprescindíveis em um contexto complexo como o das 

Cruzadas.   

O reconhecimento desse gênero literário como patrimônio cultural contribui para a afirmação 

da história e da literatura árabe-islâmica e com a identidade dos grupos associados a tal cultura, grupos 

esses que vivem em uma ampla área geográfica e cuja religião permanece em expansão.  
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TABELA DE TRANSLITERAÇÃO 

Letras Árabes na 

Forma Isolada 

 

Letras Transliteradas 

 ` ا

 b ب

 t ت

 t ث

 ŷ ج

 ḥ ح

 j خ

 d د

 d ذ

 r ر

 z ز

 s س

 š ش

 ṣ ص

 ḍ ض

 ṭ ط

 ẓ  ظ

 ᶜ ع

 G غ

 f ف

 q ق

 k ك

 l ل

 m م

 n ن

 h ه

 w و

 y ي
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As vogais breves ou sons vocálicos breves foram transliterados para os seguintes caracteres: 

a, i, u. As vogais longas ou sons vocálicos longos foram transliterados, respectivamente, para: ā, ī, ū.  

O sistema de transliteração adotado para as palavras e termos árabes segue as normas 

estabelecidas pela escola de arabistas espanhóis. A consulta a esse sistema de transliteração foi feita 

na obra Diccionario de Historia Árabe & Islámica, de Felipe Maíllo Salgado, publicada em 2013 

pela Abada Editores, de Madrid. Para consultar o alfabeto árabe e suas regras gramaticais, foi adotada 

a obra Nueva Gramática Árabe, de Haywood-Nahmad, publicada em Madrid pela Editorial Coloquio, 

S.A., em 1992, tradução do original em inglês por Francisco Ruiz Girela.  
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GOIÁS EM CAMPO: PESQUISA SOBRE OS MOVIMENTOS E 

PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS EM GOIÁS DE 1960 A 1980 

 

Túlio Henrique Queiroz e Silva469 
 

RESUMO: Esse trabalho tem como objeto os movimentos e produções cinematográficas em Goiás 

entre as décadas de 1960 e 1980. Neste período marcado pela violência de estado no Brasil após o 

Golpe de 1964, foi também um momento de intensa atividade artística no país. Esta conjuntura não 

responde apenas à conturbada situação política do Brasil, como também a uma série de questões que 

os conectam às reorganizações geopolíticas internacionais após o fim dos conflitos que marcaram a 

primeira metade do século XX. O cinema, nesse processo, teve um papel muito importante no debate 

às questões políticas, além de ter sido também um período de intensas discussões sobre sua 

linguagem; questões que não estão desconectadas. Assim, neste mesmo período em Goiás surgem os 

primeiros esforços de produção cinematográfica a partir, principalmente, da capital do Estado, 

Goiânia. O que pretendemos alcançar com as análises destas produções são as intersecções com toda 

esta conjuntura histórica e também suas idiossincrasias ao contexto. As visões políticas, sobre o 

cinema e sobre arte assumem diferentes formas no estado goiano, e teve como produto obras que 

chegaram a representar o Brasil em festivais internacionais, como foi o caso do filme O Diabo mora 

no Sangue (1968), de João Bennio, que foi para o Festival de San Sebastian na Espanha em 1968, 

entre outros casos. Antes de tudo, se trata, portanto, da tentativa de preencher uma lacuna não apenas 

da história regional, mas, também, da história do cinema nacional. 

Palavras-chave: cinema goiano; história do cinema; história de Goiás.  

 

 

O AUDIOVISUAL ENQUANTO OBJETO DE PESQUISA 

 

 Como já apontado em diversos trabalhos, o interesse pelo audiovisual nas humanidades, 

sobretudo na história enquanto disciplina, surge de forma mais sistematizada a partir da segunda 

metade do século XX. Contudo, podemos observar que na historiografia a utilização do audiovisual, 

seja o cinema, vídeo-arte, programas de tv, etc, enquanto fonte em trabalhos acadêmicos, não é algo 

muito frequente. Há pelo menos três dimensões que podem ser exploradas de antemão: (i) o 

audiovisual enquanto fonte auxiliar de determinado momento histórico, em que a produção daquele 

filme possa oferecer informações importantes dos acontecimentos envoltos, seja sobre a imagem do 

passado que determinada época fazia a partir de suas experiências; (ii) pode ser também da utilização 

do audiovisual enquanto fonte para a pesquisa da história do cinema, (por exemplo), na medida em 

                                                           
469 Mestrando do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás, orientado pelo Prof. Dr. 

Elias Nazareno e Financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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que as transformações qualitativas da própria fonte oferece informações sobre os processos pelos 

quais este tipo específico de mídia e/ou linguagem atravessou no decorrer dos anos; (iii) e, por fim, 

do audiovisual enquanto meio de se contar uma história, algo muito feito pelo cinema, publicitários, 

etc, e muito pouco por historiadores, cientistas sociais, mais, porém ainda pouco, pelos antropólogos; 

enfim, em certo sentido, a difusão do conhecimento - as interpretações sobre os diferentes modos de 

ver o passado, o tempo, os acontecimentos históricos, os conflitos nacionais e internacionais470 – 

acabam passando, em grande medida, mais pelas mãos da indústria cultural e interesses 

mercadológicos, do que propriamente pelos produtos acadêmicos produzidos em universidades de 

todo o mundo, uma vez que o audiovisual é altamente consumido. 

 Há duas hipóteses que gostaríamos de destacar para pensarmos sobre esse fenômeno de um 

certo “déficit” acadêmico por parte da abordagem do audiovisual nas disciplinas de humanidades: 

primeiro, diz respeito a cultura livresca da academia, e a preponderância das fontes textuais, mesmo 

de trabalhos em que o objeto de pesquisa se situa entre os séculos a segunda metade do século XX e 

XXI, onde o acesso às fontes audiovisuais da época é muito fácil; e, segundo, em consequência deste, 

uma certa dificuldade de análise por parte do conteúdo audiovisual, sobretudo do cinema. Houve, e 

ainda há, um certo desprezo por parte da História da Arte em relação ao audiovisual de forma geral. 

Este espaço foi preenchido por um outro campo de estudos interdisciplinar, e que tem como forte 

referência a antropologia, denominado de Visual Culture ou Visual Estudies, que se intensificou nos 

Estados Unidos da América (EUA) durante as décadas de 1980 e 1990. Neste, o cinema passa a ser 

pensado e ganha grande peso dentro da noção de visualidade, e uma série de novas possibilidades de 

análise surgiram a partir de então dentro deste campo de estudos.  

Ao mesmo tempo, é inegável a influência que o audiovisual exerce desde o pós-guerra (1914-

1945) dentro de processos sócio-históricos como o da globalização, neocolonialismo, padrões de 

consumo, educação histórica, em sentido amplo, etc. E na medida em que os acontecimentos do breve 

século XX passaram a demandar novos olhares e perspectivas sobre as rápidas transformações e 

conflitos violentos que redefiniram o mapa geopolítico da Europa, África, entre outros países, e a 

bipolarização política entre EUA e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) em disputa 

por hegemonia de poder, o cinema e as produções visuais, de forma geral, foram ganhando cada vez 

mais destaque como chaves interpretativas de importantes aspectos destes passados. Assim, podemos 

notar hoje um interesse maior em trabalhar com estas fontes, sobretudo interdisciplinarmente. No 

cinema, enquanto disciplina universitária, há uma série de estudos que se valem da antropologia, 

                                                           
470 Como é o caso do trabalho VALIM, Alexandre Busko. Imagens Vigiadas: uma história social do cinema no alvorecer 

da Guerra Fria, 1945-1954. Tese de Doutorado do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, 2006. 
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história, sociologia, filosofia e psicanálise, para compreender o campo das teorias cinematográficas e 

as potencialidades do visual enquanto ferramenta de comunicação. Ao mesmo tempo, as humanidades 

também passaram a perceber a emergência desta nova sensibilidade em relação ao vídeo e ao cinema 

de forma cada vez mais intensa na medida em que o se aproxima o fim do século XX e entramos no 

segundo milênio.  

É neste sentido que este trabalho aqui se apresenta, enquanto uma tentativa de pensar parte do 

passado que diz respeito a História de Goiás a partir de fontes audiovisuais, em um momento muito 

específico que sinaliza iniciativas de produção cinematográficas no estado. Além disso, o meu 

interesse por cinema não se diz apenas na dimensão de uma nova possibilidade de análise a partir 

destas fontes, mas também pelo motivo de minha inserção no meio goiano de audiovisual, sendo que 

já trabalhei em algumas produções locais, coproduções internacionais, e o cinema tanto em termos 

técnicos como teóricos faz parte de um campo de preocupações pessoais e profissionais de minha 

formação. Em pouco mais de uma década, a produção goiana de cinema tem se despontado no cenário 

nacional e internacional, e é uma das atividades profissionais de maior crescimento no país e também 

na região. E parte dos movimentos que hoje atuam neste cenário, no qual me considero parte, se 

remetem a este passado no qual esta pesquisa se situa, qual seja: de 1960 a 1980. Este recorte se refere 

a um período de produção nacional que também se reflete em Goiás, por é quando se inicia as 

produções de cinema no estado, em 1960, e passa por um período de “decadência” na década de 1980, 

como veremos adiante. E, neste espaço-tempo, os objetos de destaque serão as produções 

cinematográficas produzidas a partir dos modos de produção específicos de Goiás, e também dos 

movimentos artísticos envolvidos nesta dinâmico do crescimento do debate cinematográfico no 

mundo e no estado. Portanto, para isso, nossa intenção seria identificar estes movimentos e analisar 

suas obras tentando situar as diferentes formas de se pensar o cinema e o mundo e suas relações com 

outros debates temáticos e estéticos que aconteciam em diferentes regiões do planeta. 

Para isso, uma preocupação emergente em nosso trabalho diz respeito ao método de análise 

fílmica que será utilizado para estas fontes. É importante destacar que não se trata de crítica 

cinematográfica, destas realizada por profissionais da área e que circulam pela internet e jornais em 

todo o mundo. Há uma certa compreensão que este trabalho parte a análise objetiva de elementos que 

permitem avaliar se em determinadas cenas ou sequências de um filme os dispositivos narrativos 

utilizados foram eficazes na construção narrativa da obra. Embora possa parecer razoável essa 

assertiva, acreditamos que há uma série de sensibilidades envolvidas nestes diagnósticos que 

dependeriam de um estudo de percepção mais apurado para que possamos afirmar com mais 

segurança em análise objetiva de elementos. Porém, não é uma das intenções deste trabalho, até 
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mesmo por questão dos limites que compreendem um artigo. Contudo, nos serve como ponte de 

partida para explicarmos ao o que estamos nos referindo quando utilizamos a expressão análise 

fílmica. Há um livro de referência que aqui utilizaremos que é o Ensaio sobre análise fílmica, de 

Francis Vanoye e Anne Goliot-lété; e também o livro A análise do filme, de Michel Marie e Jacques 

Aumont. Partiremos, portanto, da noção de que a análise fílmica sempre se é acompanhada de 

determinados interesses institucionais, em sentido amplo; por um motivo muito simples: para que não 

se caia na armadilha, já mencionada, de considerar uma análise objetiva de elementos iconográficos 

subjetivos. Consideramos, então, a pretensão de localizar as produções cinematográficas em Goiás, 

ou por movimentos artísticos relacionais ao cinema no estado, entre os anos de 1960 e 1980, dentro 

de uma história do cinema e uma história de Goiás. Seria inevitável para nós percebermos os 

elementos técnicos do cinema utilizados pelos profissionais na área, e tentarmos estabelecer 

parâmetros de aproximação ou distanciamento em relação a outras produções e movimentos de Goiás 

e do mundo. Para isso a utilização de um vocabulário estranho à história enquanto disciplina, e 

bastante familiar ao cinema, será corrente no nosso trabalho em andamento, mas sempre com uma 

nota tentando deixar claro ao leitor não apresentado do que se trata. 

A título de exemplo, há uma série de noções que serão comumente utilizadas, como: planos, 

plano-sequência, cena, tomada, close-up, travelling, montagem alternada, tilt, profundidade de 

campo, entre muitas outras, que constituem esta parte de análise mais técnica, sem cair no vício crítico 

de afirmar algo funcionou muito bem sem se sustentar em uma análise da percepção minimamente 

apurada. Não se trata de ceticismo em relação a isso, apenas que demandaria um esforço a parte e não 

é a intenção desta pesquisa. Dito isto, vamos agora falar um pouco sobre as principais fontes que 

serão analisadas nestes trabalha, que são os filmes produzidos em Goiás. 

 

SOBRE O CINEMA EM GOIÁS 

Bibliografia do cinema goiano 

 Antes há uma informação importante, que diz respeito sobre a bibliografia do cinema em 

Goiás. O primeiro trabalho publicado que buscava discutir o tema refere ao livro Goiás no Século do 

Cinema, dos autores Beto Leão e Eduardo Benfica, publicado em 1995 em comemoração ao 

centenário do cinema, que para os autores tem como marco a exibição pública no Salão Indiano do 

Grande Café da Alameda dos Capuchinos promovida pelos irmãos Lumière em 28 de dezembro de 

1895. O título do livro também faz referência a uma importante obra do cinema, o livro O Século do 
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Cinema de Glauber Rocha, que reúne suas críticas cinematográficas de 1939-1981. Nestes livros os 

autores promovem uma investigação em que considera a chegada do cinema em Goiás a partir 

considerando seus três ramos de atividade: produção, exibição e distribuição. Assim, o marco do 

cinema goiano seria, por sua vez a data de 13 de maio de 1909 quando da inauguração do Cine-teatro 

São Joaquim, na Cidade de Goiás, arrendado ao empresário major Domingos Gomes d’Almeida na 

ocasião. O livro é todo formatado como se se dividisse em cenas de roteiro e cada “cena”/capítulo faz 

uma alegoria a algum grande clássico do cinema. Ele passa pelos anos de 1950 com o surgimento das 

críticas cinematográficas no estado, dos cine-jornais e também das revistas de cinema produzidas no 

estado, até os anos de 1960 que seria a inauguração do cinema de ficção em terras goianas. Em termos 

de abrangência é uma das obras que trazem mais dados, embora, como já constatado na pesquisa, 

haja algumas imprecisões das informações prestadas. Porém, é um trabalho pioneiro para a 

historiografia do cinema em Goiás e, em consequência, do cinema nacional. 

 Há também, um livro de 1996, intitulado Era uma vez o cinema, publicado por Herondes 

Cezar, que produz crônicas sobre a recepção de público na cidade de Piracanjúba, Goiás, se 

restringindo, portanto, ao setor de exibição. Em 1999 Beto Leão publica um segundo livro que se 

trata da biografia de João Bennio (1927-1984), um dos precursores do cinema em Goiás com o filme 

O Diabo Mora no Sangue (1968), que foi dirigido por Cecil Thiré. O autor conseguiu entrevistas com 

o então famoso diretor de cinema regional que, infelizmente, veio a falecer em 1984. 

 Em 2000 na publicação Enciclopédia do Cinema Brasileiro, organizada por Fernão Ramos e 

Luiz Felipe Miranda, há uma parte específica que faz um breve panorama do cinema em Goiás, que, 

possivelmente, tenha se inspirado no livro de Beto Leão e Eduardo Benfica. Em 2003, em sua segunda 

publicação, Beto Leão lança o livro Cinema de A à Z – Dicionário do Audiovisual em Goiás, onde 

um dicionário com uma série de expressões práticas utilizadas na produção cinematográfica visando 

dinamizar e profissionalizar os produtores do estado formalizando, em certo sentido, ao menos um 

vocabulário em comum; ao final, há também uma mini-biografia de diversos profissionais que já 

estiveram e que estavam, naquele momento, em atividade no estado. Em 2009, Leão também publica 

o livro Centenário do Cinema em Goiás: 1909 – 2009, desta vez em homenagem ao cinema em Goiás, 

que, como já mencionado, segundo o autor teria seu marco em 13 de maio de 1909 com a primeira 

sessão comercial no Cine-teatro São Joaquim da, então, capital do estado Cidade de Goiás. Este livro, 

basicamente reproduz o Goiás no Século do Cinema atualizando e acrescentando algumas 

informações sobre formação profissional no estado, sobre a indústria criativa no estado e o surgimento 

de alguns programas de TV local em que as produções goianas adquiriram espaço de exibição. 
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Já se tratando de estudos acadêmicos, em registro, o primeiro trabalho que temos sobre o tema 

é a dissertação de mestrado de Marla Cardoso de Oliveira apresentado ao Programa de Pós-Graduação 

em Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da UFG em 2011, intitulada “'Vou te Contar Uma 

História' – Estudo a partir do Filme Simeão, o Boêmio, de João Bennio”. Trata-se de um breve estudo 

de recepção de um dos filmes de João Bennio, o Simeão, o Boêmio (1969) com um público formado 

por oito alunos e três professores do Curso de Comunicação Social/Audiovisual da Universidade 

Estadual de Goiás.  

Pouco depois, em 2013, é apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia 

Social da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, o trabalho “Entre a 

Heresia e a Reprodução: Em Busca do Cinema Goiano”, por Gustavo Henrique dos Santos Vale. 

Nesse, o autor busca identificar a partir do método etnográfico os conflitos presentes entre os sujeitos 

diretamente envolvidos no cinema produzido em Goiás, buscando analisar traças identitários que 

caracterizam os grupos que convivem nesse meio. Para isso, ele apresenta alguns antecedentes 

históricos baseados na obra de maior referência para o estudo do Cinema em Goiás, “Goiás no Século 

do Cinema”, por Beto Leão e Eduardo Benfica. 

Pouco depois é apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da 

Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, o trabalho “Entre a Heresia e a 

Reprodução: Em Busca do Cinema Goiano”, por Gustavo Henrique dos Santos Vale. Nesse, o autor 

busca identificar a partir do método etnográfico os conflitos presentes entre os sujeitos diretamente 

envolvidos no cinema produzido em Goiás, buscando analisar traças identitários que caracterizam os 

grupos que convivem nesse meio. Para isso, ele apresenta alguns antecedentes históricos baseados na 

obra de maior referência para o estudo do Cinema em Goiás, “Goiás no Século do Cinema”, por Beto 

Leão e Eduardo Benfica. 

E, por fim, um dos trabalhos mais interessantes, há a dissertação de mestrado O Cineclube 

Antônio das Mortes: Trajetória, Exibição e Produção (1977-1987), apresentada em 2014 ao 

Programa de Pós-Graduação em Imagem-Som ao Centro de Educação e Ciências Sociais da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) por Marina da Costa Campos. Nela a autora pontua 

como as atividades deste cineclube, entre exibição, estudo e produção, formaram importantes núcleos 

que permanecem até os dias de hoje, e que culminaram, a título de exemplo, com o Festival 

Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA), um dos mais importantes festivais de cinema 

ambiental do mundo, entre outros frutos. Apesar das adversidades encontradas por esses produtores 

pioneiros, o cinema goiano conseguiu de forma independente se concretizar, guardando suas 
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especificidades ao mesmo tempo em que dialoga com importantes movimentos cinematográficos em 

curso não só no Brasil, como o Cinema Novo, mas também no mundo, com mostras temáticas que 

vão do neorealismo italiano ao Cinema Novo Alemão, e, também, com participação de filmes em 

festivais internacionais. 

Esse levantamento bibliográfico permite compreender as dimensões sobre o tema, cinema 

goiano, que foram exploradas; e mesmos essas, possuem uma série de lacunas que podem ser 

trabalhadas. O que queremos destacar agora, é que a análise das produções cinematográficas goianas 

enquanto fonte não são abordadas neste trabalho. Beto Leão faz um levantamento com ficha técnica 

de alguma destas obras em seus dois livros: Goiás no Século do Cinema e Centenário do Cinema em 

Goiás: 1909-2009; como também faz Marina da Costa Campos ao analisar as produções do Cineclube 

Antônio das Mortes de 1971 a 1981. Dito isto, vale falar um pouco sobre as fontes que serão 

trabalhadas aqui, tanto em relação ao seu acesso, quanto suas propriedades. 

 

Cinematografia Goiana: fontes principais 

 Segundo um levantamento preliminar, a partir da bibliografia analisada, há em torno de 54 

produções cinematográficas realizadas em Goiás de 1960 a 1980, e que atravessam diferentes 

movimentos e estilos. Porém, é bom ter em mente, que parte considerável destas obras são hoje 

inacessíveis seja pela má preservação do material ou pelo simples desaparecimento. Nos dias atuais, 

existem pessoas interessadas em ir atrás destes patrimônios da nossa história, e que, por sinal, 

conseguiram recuperar importantes obras, como foi o caso da restauração do filme A Fraude (1968), 

de Jorcelan Melquíades de Jesus, que contava a história de estudantes de medicina da recém-

inaugurada UFG, no período ditatorial no Brasil, que foram expulsos do curso por serem 

“progressistas”. É um filme que passou em diversos festivais, com registros de críticas, como a de Eli 

Azeredo no Jornal do Brasil em 1968. Obras de Eudaldo Guimarães, que datam da década de 1980, 

também lograram em restaurações. E aqui, vale um agradecimento à Henrique Borela e ao Fronteira 

Festival que são os grandes responsáveis por estes esforços. Até o presente momento, das 54 

produções listadas, aproximadamente 15 destas obras estão em condições de serem analisadas. 

Porém, na medida do possível outras obras do período estão sendo localizadas e restauradas. No 

Acerco da Cinemateca Brasileira, por exemplo há todas as obras listadas do João Bennio, por 

exemplo; porém, muitas delas, além de estarem em película, não estão em melhores condições. A 

estratégia que utilizaremos, portanto, é a de conseguir recuperar o maio número possível de obras até 
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a finalização desta dissertação em andamento, e conseguir situá-las em seus respectivos estilos e 

movimentos dentro do estado.  

 Um futuro trabalho que deverá ser feito, após a recuperação das obras, é constituir um espaço 

físico e/ou virtual que dê conta deste material para possíveis futuras pesquisas. Não se trata apenas 

de um patrimônio goiano, ou do audiovisual goiano; mas também do cinema nacional, que é, em certo 

sentido, uma das defesas que este trabalho fará ao tentar situar o cinema goiano neste panorama mais 

amplo. Segue algumas das obras que conseguimos acessar até o presente momento: O Diabo Mora 

no Sangue (1968), de Cecil Thiré; Tempo de Violência (1969), de Hugo Kusnet; O Azarento, um 

Homem de Sorte (1973), de João Bennio; A Fraude (1968), de Jorcelan Melquíades; Os Ventos de 

Lizarda (1982), de Pedro Augusto Brito; Recordações de um Presídio de Meninos (1988-2008), de 

Lourival Belém de Oliveira Junior471; Passageiros de Segunda Classe (1985), de Luiz Eduardo Jorge; 

Nosso Cinema, Aspectos e sua Gente (1981), de Eudaldo Guimarães; Dedo de Deus (1987), de 

Lourival Belém de Oliveira Junior; A Imagem do Trabalhador (1982), Divino Inácio; 1º de Maio 

(1982), Comunidade de Ana Félix; entre outros. 

 Considerando estas fontes, e o cuidado metodológico de análise fílmica já mencionado, vale 

lembrar que, não se trata aqui de um trabalho acadêmico puramente da área do cinema; o exercício 

que se tentará será a interdisciplinaridade; tentar dialogar com áreas afins. Podemos contar em uma 

análise formal, interna à obra, e também a análise contextualista (FRANÇA 2003), em que o contexto 

em que o autor insere a obra, e em que ele mesmo e sua obra estão inseridos, são fundamentais para 

a compreensão do filme. A formalidade da obra para nós será importante na medida em que ajuda a 

situa-la dentro de um modo de pensar cinema específico, ou até modos de pensa; ao mesmo tempo, a 

contextualista nos ajuda a entender as intrigas em que aquele filme pretende se situar e debater, e 

àquelas em que ele está inserido historicamente (nem sempre conscientemente). E para isso, é 

importante ressaltar alguns eventos históricos. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO: DO MUNDO À GOIÁS 

Após a segunda grande guerra intercontinental com o desfecho da derrota nazista e o 

reposicionamento geopolítico de alguns países, com os Estados Unidos da América - EUA e a União 

Soviética - URSS disputando a hegemonia política e econômica, surge uma série de movimentos 

sociais, culturais e artísticos, em diferentes localidades do mundo, buscando espaço na “nova ordem 

                                                           
471 A produção do filme se deu entre 1981 e 1988, porém só pode ser finalizado em 2008. 
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mundial”. Nos debates acadêmicos e também nos grandes veículos de informação, uma série de 

conceitos, categorias e práticas sociais surgiram da necessidade de compreender os desafios que a 

bipolarização de poder entre as duas “potências” em disputa colocavam para os sujeitos sociais em 

realidades distintas.  

 Como indica Robert Stam, o cinema surge “coincidentemente” com o “apogeu vertiginoso do 

projeto imperialista, época na qual a Europa controlava vastas extensões territoriais estrangeiras e 

uma grande quantidade de povos dominados” (2006, p. 141). Refere-se ao final do século XIX e 

início do XX, época crucial, também, dos projetos de formação de identidades nacionais, sobretudo 

na América Latina e na África. Juntamente com sua crescente expansão, evolução técnica, conquista 

de mercados e acesso a milhares de espectadores espalhados ao redor do mundo, as narrativas de 

nações e dos impérios marcaram o desenvolvimento do cinema na primeira metade do século XX. 

Desde o marco do melodrama americano com o filme O Nascimento de uma Nação (The Birth of a 

Nation, 1915), de D. W. Griffith, que coloca o grupo racista e terrorista Ku Kux Klan como herói 

nacional, no qual , também, representa os negros com atores brancos pintados de preto e agindo 

comotolos, até a utilização estatal do documentário como difusor de propaganda política, como foi o 

caso da cineasta nazista Leni Riefenstahl com os filmes Triunfo da Vontade (Triumph des Willens, 

1935), Olympia (1936), entre outros, o cinema tem se mostrado um eficiente agente de educação e 

propaganda, uma vez que sua capacidade de reprodutibilidade técnica viabiliza sua qualidade de 

mercadoria e comercialização. 

 Por outro lado, pelo menos desde a década de 1920, a hegemonia de certo paradigma da 

produção do cinema que se cristalizava cada vez mais, representada pelas obras realizadas 

principalmente nos Estados Unidos da América e França, começa a ser questionada com o surgimento 

de vanguardas, tributárias dos meios artísticos, como o formalismo russo, o impressionismo e 

surrealismo franceses, expressionismo alemão, etc. É de se notar que não apenas a discussão efetiva 

em torno do cinema se dava a partir de países que se colocavam como potências imperialistas, como 

também a capacidade de produção e comercialização do próprio cinema enquanto mercadoria. Esta 

questão, em especial, só passa a ser considerada diretamente e de forma mais contundente após o que 

convencionou-se chamar de segunda guerra mundial. Retomando ao início do texto, após o término 

dos litígios entre nações por disputa de projetos de poder, e,em sequência, a reconfiguração do mapa 

geopolítico mundial a partir da redefinição de novas potências mundiais, surgem cinematografias que 

colocam em questão os novos problemas do imperialismo.  
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 No que diz respeito aos estudos culturais, noções como a pós-colonialidade aparecem como 

tentativa de definir novas perspectivas a partir destes quadros, e, o mais interessante, é que sujeitos 

vindos de localidades antes ausentes de debates sobre projetos de poder, começam a propor formas 

de pensar, conceitos e, sobretudo, refletindo sobre suas próprias condições nesse processo. É neste 

sentido que se pretende aqui abordar o movimento do Nuevo Cine Latinoamericano, com foco no 

Cinema Novo Brasileiro, que embora tenha recebido influências do Neo-realismo italiano e da 

Nouvelle Vague francesa, produziram elementos inovadores em termos estéticos e uma visão política 

inquietante e crítica do novo modelo de imperialismo que se colocava então. Tendo em vista a 

presença da comunicação visual, sobretudo do cinema, na construção de imaginários e formação 

ideológica dos indivíduos, o Nuevo Cine “surge com um grupo de jovens cineastas reunidos por um 

objetivo: a defesa de um projeto original para um cinema autônomo, combatente e, antes de tudo, 

antimperialista” (CORREIA, 2013, p.15). 

 Não se tratava, contudo, da busca por um espaço no mercado cinematográfico monopolizado 

pelos estúdios e distribuidoras norte-americanas. Aqueles que tomaram frente no projeto tinham como 

objetivo buscar reposicionamentos políticos, ideológicos e estéticos que pudessem integrar 

movimentos e sujeitos antes renegados à presença passiva e dominada nos acontecimentos históricos, 

imagens massivamente reproduzidas nos romances e filmes de mercado, norte-americanos e 

europeus, principalmente no que diz respeito às narrativas de formação de identidade nacional. 

Glauber Rocha, um dos maiores expoentes do Cinema Novo Brasileiro, escreveu no Prefácio de uma 

Revolução do seu livro Revolução do Cinema Novo de 1981, os seguintes dizeres: “Para chegar a ser 

novo – o kynema precisa romper com as estruturas da kyneztyka dominante”472. Rocha ainda 

produziu outros ensaios/manifestos militantes, como Eztetyka da Fome (1965), fundamentais para 

cristalização do projeto de um Terceiro Cinema. Outros também como o cubano Júlio García 

Espinosa, e seu célebre texto Por un Cine Imperfecto (1969), e Hacia un Tercer Cine (1969), dos 

argentinos Fernando Solanas e Octavio Getino, fazem parte deste mesmo ambiente. 

 As tentativas de romper com a estrutura de elementos que constituíam o projeto imperialista, 

seja pelas práticas econômicas, formas políticas ou manifestações culturais, centrou-se nos debates 

de tal maneira que as próprias polarizações contidas nos vocabulários para representar bem/mal, 

certo/errado, precisavam ser quebradas, reformuladas, adquirirem outros significados. Qualquer 

justificativa que buscasse situar as práticas, comportamentos, performances e representações a partir 

destes dualismos, nada mais significa do que a tentativa torpe de converter aqueles que não 

                                                           
472 Glauber, em seu discurso particular de cineasta, substituía as letras "c", "i" e "s" por "k", "y" e "z", respectivamente, 

como forma de se posicionar esteticamente de forma agressiva à convenções estéticas da própria escrita. 
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correspondiam a essas lógicas simplistas aos modelos padronizados de civilização ocidental moderna. 

Ou seja, ao passo que o discurso eurocêntrico tratava a religiosidade nestes termos, representando as 

religiões de matrizes não judaico-cristãs ou como estado social primitivo, ou como manifestação do 

mal, sendo inclusive incorporado ao imaginário ocidental muitas vezes em filmes de sucesso onde 

deuses de outras religiões são tratados como demônios, as religiosidades de matrizes africanas, o 

sincretismo religioso das regiões da América Latina, foram incorporados não apenas como atributos 

de um determinado grupo, mas também como instrumento de luta e reafirmação identitária, como 

visão de mundo legítima. Como Ismail Xavier observa 

 

Esse passo do cinema de Glauber é crucial, pois as metáforas extraídas da tradição 

popular afro-brasileira, do catolicismo rústico ou da matriz bíblica não podem ser 

reduzidas a mero artifício retórico ou didático. Estão inseridas na medula dos filmes, 

definem sua estrutura e refletem o esforço de aliar religião popular e prática 

revolucionária, mito e história. Segundo Glauber, a cultura do oprimido e seus mitos 

são a fonte de energia que o leva à ação: papel histórico dos povos subjugados se 

cumpre em conformidade com a tradição, não como negação dela. A questão maior, 

portanto, não é a superação do mito, mas a sua reinterpretação, pela comunidade, em 

termos dos projetos de liberação. (2001, p. 138). 

E embora Marx seja um referencial importante para Glauber, e tantos outros intelectuais e 

cineastas do Nuevo Cine, seus referenciais convivem bem como em Barravento e Deus e o Diabo na 

Terra do Sol. Vale ressaltar, que outra referência importante para esse movimento foi Frantz Fanon, 

que além de receber menções diretas como no filme La Hora de los Hornos, de Fernando Solanas e 

Octavio Getino, que cita sua frase “cada espectador é um covarde ou um traidor”, como também 

trabalha uma série de temas fanonianos como “os estigmas psíquicos do colonialismo, o valor 

terapêutico da violência anticolonial e a necessidade urgente de uma nova cultura e de um novo ser 

humano” (STAM, 2010, p. 112). “A mais nobre manifestação cultural da fome é a violência”, escreve 

Glauber em Eztetyka da Fome. 

 Todos esses ideários e posturas diante do cinema não se restringiram à América Latina, 

tampouco seus expoentes se isolavam em objetivos puramente regionalistas anti-imperialistas. Para 

isso, uma categoria já muito difundida, serviu também como intermédio para definir as lutas contra o 

neocolonialismo, que é o termo Terceiro Mundo, cunhado pelo demógrafo francês Alfred Sauvy nos 

anos 50 em referência ao terceiro estado da Revolução Francesa em contraposição ao Primeiro Estado 

(a nobreza) e o Segundo Estado (o clero) (STAM, 2006). Nesta mesma lógica surgem as noções de 

Primeiro Mundo capitalista, Segundo Mundo comunista e o Terceiro Mundo carregando essa ideia 

de popular, ao mesmo tempo em que representa uma situação de colonização, de vulnerabilidade 
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econômica e política. Embora esses termos sejam imprecisos e carregam consigo diversas 

contradições, sua utilização explica-se em parte pela postura política assumida pelos intelectuais, nas 

quais  os conceitos que acentuavam as situações políticas e culturais de determinadas regiões para a 

lógica colonialista, que também relacionavam povos característicos com expressões “pejorativas”, 

assumiam uma função combativa no sentido de que o que vale provar não é o antônimo pelo 

vocabulário, o contrário do que se pensa, mas sim que a forma de pensar, de ver o mundo, imperialista, 

eurocêntrica, colonialista, é o grande inimigo, é o verdadeiro diabo.  

 Nesse mesmo sentido, o Cinema Tricontinental representa esse projeto revolucionário num 

momento chave no qual uma série de acontecimentos políticos de grande repercussão ampliava o 

debate sobre a condição colonial dos países de “Terceiro Mundo”. A vitória dos vietnamitas na 

Primeira Guerra da Indochina contra os franceses (1946-1954), a Revolução Cubana (1959) e a 

Independência da Argélia (1962), alimentavam o fôlego destes desejos revolucionários num primeiro 

momento. Neste mesmo período, final dos anos 1950 e início dos anos 1960, o Cinema Novo 

Brasileiro surge com uma força e inovação surpreendentes, com Nelson Pereira dos Santos, com os 

filmes Rio, 40 Graus (1955) e Vidas Secas (1963); Glauber Rocha com Barravento (1962), Deus e o 

Diabo na Terra do Sol (1964); Ruy Guerra com Os Fuzis (1964); O Desafio (1965) de Paulo César 

Saraceni, entre outros. Uma das características que ligavam estes autores e suas obras,foi  a postura 

do Cinema de Autor assumida por eles. Contrários aos moldes do cinema industrial, este 

comportamento, já presentes na Nouvelle Vague francesa e no neo-realismo italiano, tinha como 

objetivo um cinema de autor militante, engajado politicamente, que busca ação efetiva a partir do 

cinema como instrumento de luta contra o imperialismo.  

 Portanto, tratava-se de um projeto de repercussão intercontinental, com objetivos políticos 

definidos. Porém, no Brasil, com o golpe Civil-Militar de 1964, um futuro de incertezas afetou 

profundamente o Cinema Novo, sobretudo após a promulgação do AI-5 em dezembro de 1968. Já em 

1967, Glauber, em seu filme Terra em Transe, fazia uma espécie de balanço da derrota política da 

esquerda brasileira, autocrítica e visão agoniante de um horizonte sem grandes expectativas, muito 

diferente do Deus e o Diabo na Terra do Sol de 1964, de uma teleologia profética/revolucionária, ao 

mesmo tempo em que apontava o grotesco da cultura de massas alienante. Cabe ressaltar o clima de 

desilusão provocado nos intelectuais do cinema de autor no Brasil neste primeiro momento não só 

com a derrota política, com a ascensão dos militares, mas também pela constatação de que não era 

esse o povo revolucionário que se esperava. Em São Paulo S/A (1965), de Luis Sérgio Person, 

encontra-se a imagem do mundo pequeno-burguês, da classe média conservadora, diferentemente de 

outros filmes do mesmo período que focavam nos elementos dos sertões e das favelas brasileiras. 
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Outros filmes como A Opinião Pública (1967), de Arnaldo Jabor, O Caso dos Irmão Naves (1967), 

Anuska, Manequim e Mulher (1968), de Francisco Ramalho Jr., representam essa diversificação de 

temas relacionados a classe média pequeno-burguesa, e uma tentativa de responder a um problema 

caro ao Cinema Novo: a conquista do Público. 

  Com a política de repressão da ditadura civil-militar no Brasil, incluindo a censura, artistas de 

diferentes áreas tiveram que criar formas de viabilizar a circulação de suas obras, principalmente 

quando relacionadas a temas políticos sensíveis. Na música, nas artes plásticas e também no Cinema, 

as alegorias tornaram-se um traço estético comum, provido de um hermetismo que permitia fugir dos 

pareceres da censura. Por outro lado, dificultava o acesso, ou interesse, da grande massa pelo consumo 

destes bens culturais. No cinema, particularmente, isto foi sintomático. Ao passo que para alguns 

cineastas o processo de construção de uma nova linguagem cinematográfica, em negação aos 

paradigmas do cinema industrial, das fórmulas reacionárias agradáveis, outros buscavam no meio 

termo uma forma de poder atrair o público sem reduzir o espaço para reflexões políticas importantes. 

Porém, não seria audacioso dizer que também no cinema a "revolução faltou ao encontro" (FILHO, 

1990), no sentido de que o debate sobre a superação do imperialismo não atraia e tão pouco 

interessava as grandes massas populares.  

 Nesse sentido, já na segunda metade dos anos 60, o tropicalismo responde com sátiras e 

paródias às preocupações dos cineastas do Cinema Novo com Glauber. A incorporação da iconografia 

da cultura pop, referências a clássicos americanos, na utilização da música, da estética kitsch473, faz 

parte de filmes como o clássico O Bandido da Luz Vermelha (1968), de Rogério Sgarzela. Uma nova 

formação de cineastas, tido como marginais, surgem nesse clima alheio aos compromissos 

cinemanovistas com um projeto nacional de libertação e revolucionário. Este Cinema ficou conhecido 

como Cinema Marginal e também Cinema da Boca do Lixo, em referência ao local de onde saíram 

diversas produções, na Boca do Lixo em São Paulo. Marginal, pode ser pelo fato de que os filmes 

trabalhavam com figuras marginais, como prostitutas, ou também, pela sua aproximação estética com 

o filme A Margem (1967), de Ozualdo Candeias, embora este tenha uma postura diferente aos filmes 

da boca, "pois há nele um espírito de redenção, sublimação poética distante do teor corrosivo dos 

ditos marginais, apesar da semelhança do ambiente" (XAVIER, 2001, p. 68). 

                                                           
473 Refere-se a uma expressão bastante reproduzida nos estudos da comunicação e história da arte que, de forma genérica, 

representa as consequências das tentativas de acesso por parte da cultura de massas ao conteúdo material das classes altas. 

Ou seja, uma forma de caracterizar como frustrado o uso de algo chique por parte da cultura popular, como se o elemento 

tornar-se fake, ou algo assim. É nesse sentido mais específico que esse termo foi aqui utilizado. 



713 

 

 

 Um detalhe que vale a discussão é a geografia dos lugares onde se dá o surgimento destes 

movimentos, inclusive as produções cinematográficas. Na história do Cinema Novo, pelo menos a 

contada até os dias de hoje, a circulação das obras, as reações e os debates se restringem ao eixo Rio-

São Paulo, com algumas poucas exceções, como Sylvio Back em Santa Catarina, que, embora tenha 

produzido filmes no mesmo período, nega sua participação no cinema novo. Porém, em diferentes 

regiões do Brasil, neste mesmo período do final dos anos 60 e início dos anos 70, o cinema também 

foi palco de discussões políticas, estabelecimento de núcleos de produções, atividades cineclubistas, 

etc. Mapear o alcance do Cinema Moderno474 no Brasil e seus desdobramentos é uma tarefa que está 

longe de ser exaurida. Dentro do mesmo país, houve uma série de manifestações relativas à atividade 

cinematográfica que muitas vezes escapam às bibliografias tradicionais da história de nosso cinema. 

Pensando a partir do próprio ideal do Nuevo Cine Latinoamericano, como no texto Por un Cine 

Imperfecto, o novo paradigma do cinema não se resume em perfectibilidade técnica, em execuções 

de fórmulas narrativas clássicas, mas sim da aproximação do trabalhador, do cidadão comum, das 

condições de produção de um filme, da não monopolização classista da própria produção do 

cinematográfica. Assim, o cinema poderia falar sobre várias coisas e de várias formas diferentes. Mas 

até que ponto o ambiente de debates e circulação deste projeto no Brasil viabilizou produções 

realizadas dentro de localidades marginalizadas do próprio país?  

 Em Goiás há o desenlace/desenvolvimento de uma parte história do cinema brasileiro. 

Começa muito cedo, quando em 13 de maio 1909 fundou-se a primeira sala de exibição de cinema 

na cidade de Goiás, o Cine Teatro São Joaquim. Inserindo um jump cut475 até os anos de 1960, 

encontramos as primeiras tentativas relatadas de produção cinematográfica no estado, com o 

pioneirismo de Cici Pinheiros e João Bênnio. Em 1966, Pinheiros inicia a produção do filme O 

Ermitão de Muquém, que foi interrompida por falta de financiamento. Já com Bennio, tivemos a 

tentativa de constituição de uma produtora profissional de filmes, aos moldes Vera Cruz476, com a 

Bennio Produções Cinematográficas. Seu primeiro trabalho foi longa-metragem O Diabo Mora no 

Sangue (1967), com direção de Cécil Thiré, um filme que trata do incesto entre dois irmãos que vivem 

às margens do Rio Araguaia. Segundo Beto Leão, a crítica especializada da época o considerou como 

                                                           
474 Cinema Moderno para Ismail Xavier refere-se a essa ruptura estética e temática do cinema brasileiro a partir de Nelson 

Pereira dos Santos com Rio, 40 Graus (1955). 
475 Na montagem do cinema, Jump Cut é um conceito técnico. Segundo Ken Dancyger significa: "Um corte que quebra a 

continuidade do tempo pulando de uma parte da ação para a outra que é obviamente separada da primeira por um intervalo 

de tempo". Em outras palavras, um salto temporal. 
476 João Bennio, inclusive, já trabalhou ao lado de Mazzaropi no filme Candinho produzido pela Companhia Vera Cruz 

em 1954. Essa companhia foi a tentativa mais importante de constituição de um estúdio cinematográfico profissional no 

Brasil, aos moldes de Hollywood, e que funcionou de 1949 a 1954. Seu curto prazo foi suficiente para profissionalizar 

técnicos para o Cinema Nacional. 
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um dos dez melhores filmes brasileiros, e representou o Brasil em 39 países. No ano seguinte, surge 

o filme A Fraude (1968), de Jocelan Melquíades de Jesus, que, também segundo Leão, "está 

perfeitamente afinado com a estética e a ideologia do Cinema Novo Brasileiro” (1994, p. 100), com 

fotografia de ninguém menos que Carlos Reichenbach, que posteriormente tornou-se um conhecido 

cineasta brasileiro. O filme é baseado em um acontecimento real que foi manchete nos jornais da 

capital Goiânia.  Alguns estudantes que passaram no vestibular do curso de medicina na UFG em 

1968 foram privados de suas vagas por serem considerados "excedentes", quando na realidade havia 

uma grande suspeita que tratava-se de censura política, uma vez que estes estudantes eram 

considerados pessoas com "pensamentos progressistas".  

 Diversos outros filmes foram realizados desde então, como o Tempo de Violência (1969), da 

Bennio Produções, dirigido por Hugo Kusnet, e com fotografia do consagrado cinegrafista argentino 

Ricardo Aronovich, que trabalhava com Buñuel e também fotografou Sãu? Paulo S/A (1965), de Luís 

Sérgio Person, Os Fuzis (1964), de Ruy Guerra, entre outros. A partir disso uma série de 

empreendimentos e realizações cinematográficas começa a surgir no estado, em especial na Cidade 

de Goiânia. José Petrillo fundou ainda em 1966 a Truca - Cinema Arte e Propaganda, que em 1970 

fundiu-se com a Telecine de Euclides Nery formando a Makro Filmes, a maior produtora de filmes 

institucionais do centro-oeste. 

 Outro acontecimento importante para pensarmos a ligação dos produtores e cinéfilos de Goiás 

aos debates do Cinema Novo, foi o surgimento dos cineclubes no estado, como por exemplo, o 

Cineclube Antônio das Mortes (CAM). Fundado em 1977 pelo Diretório Setorial de Ciências 

Biológicas da Universidade Federal de Goiás. No início do processo de abertura política do Brasil e 

declínio da repressão, este cineclube carregava em seu nome um dos maiores símbolos do Cinema 

Novo que é o personagem Antônio das Mortes, presente em Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) 

e O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro (1969), ambos de Glauber Rocha. Além da 

realização de inúmeros seminários, mostras e cursos destinados à formação crítica de público o CAM 

também se ocupou de produção cinematográfica nos seus 10 anos de atividades regulares (1977-

1987). Sua trajetória deixou marcas não apenas na história do audiovisual goiano, mas também na 

história do cineclube brasileiro. Os filmes produzidos, não apenas pelo Núcleo de Produção 

Audiovisual do Cineclube Antônio das Mortes, mas, considerando um recorte no estado de Goiás que 

vai desde o início dos anos 1960, momento decisivo para os rumos políticos do país, até o final dos 

anos 1980, período em que o cinema brasileiro passa por uma crise de produção no país e termina 

simbolicamente todo um ciclo como o fechamento da Embrafilme em 1990, entra dentro deste esforço 
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de se discutir novas linguagens, experimentação, a situação do trabalhador brasileiro, o tema da fome, 

etc, totalizando mais de 50 filmes. 

 Uma tarefa que se faz necessária, consiste em analisar, a partir da escassa bibliografia 

disponível, as características, condições, temáticas, alcance e pretensão dessa produção do cinema 

goiano, e poder situá-lo, ou situar-se a partir dele, através dessas conceituações que fazem parte da 

constituição da história do cinema brasileiro. 
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O MOVIMENTO ESTUDANTIL NA FACULDADE NACIONAL DE 

FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE DO BRASIL (1950-1960) E O 

ENSINO DE HISTÓRIA 

 

 

Vanessa Clemente Cardoso477 
 

RESUMO: A ideia de uma Reforma Universitária no Brasil teve sua gênese no movimento 

estudantil, no contexto das Reformas de Base. A União Nacional dos Estudantes (UNE) teve intensa 

participação na realidade universitária brasileira, possibilitando aos estudantes participação política. 

Debates acerca da reforma no ensino secundário e universitário, investimentos na educação, 

reformulação da graduação, interdisciplinaridade e articulação entre ensino e pesquisa se refletiram 

na fundação do Centro de Estudos de História na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade 

do Brasil, dando origem ao Boletim de História ― uma revista elaborada exclusivamente por 

estudantes. Este artigo busca analisar a presença do movimento estudantil nas discussões acerca do 

ensino de história apresentadas no boletim.  

 

Palavras - chave: Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Movimento 

Estudantil. Reforma Universitária. Boletim de História. Ensino de História. 

 

 

Na América Latina o debate sobre a reforma universitária vinha ocorrendo desde o início do 

século XX. Em 1908, foi realizado em Montevidéu, o I Congresso de Estudantes Latino-Americanos, 

entretanto sem a participação do Brasil. O Uruguai foi o primeiro país a instituir a representação 

estudantil dentro das universidades (CUNHA, 2007, p. 171). A realização da segunda e da terceira 

edição do congresso se deu em Bueno Aires (1910) e em Lima (1912), consecutivamente.  

Em 1916, foi criada a Federação dos Estudantes no Peru, seguida da criação da Federação 

Universitária da Argentina em 1918. Por meio da Federação Universitária da Argentina foi aprovada 

a Carta de Córdoba478, que discutia algumas questões acerca do ensino universitário, como a 

laicidade, o sistema de cátedras, e reivindicava a participação dos estudantes nas decisões das 

instituições de ensino superior. A Carta de Córdoba passou a ser conhecida pelos estudantes 

                                                           
477 Doutoranda do Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal de Goiás. Orientadora: Profª Drª 
Sônia Maria de Magalhães. Bolsista CAPES. 
478 A Carta de Córdoba foi assinada por Enrique F. Barros, Horacio Valdés, Ismael C. Bordabehere, Gumersindo Sayago, 

Alfredo Castellanos, Luis M. Méndez, Jorge L. Bazante, Ceferino Garzón Maceda, Julio Molina, Carlos Suárez Pinto, Emilio 
R. Biagosh, Angel J. Nigro, Natalio J. Saibene, Antonio Medina Allende e Ernesto Garzón.  
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brasileiros e foi fundamental para o movimento estudantil, que se inspirou em suas ideias para discutir 

a Reforma Universitária no País.  

Conforme Luis Antônio Cunha (2007), a influência da Carta de Córdoba apareceu 

inicialmente em três documentos do movimento estudantil brasileiro. O primeiro documento foi o 

“Plano de Sugestões para uma Reforma Universitária Brasileira”, o segundo foi a “Declaração da 

Bahia” e o terceiro foi a “Carta do Paraná”. O “Plano de Sugestões para uma Reforma Universitária 

Brasileira” foi elaborado durante o II Congresso Nacional dos Estudantes, em 1938.  A “Declaração 

da Bahia” foi elaborada durante o I Seminário Nacional da Reforma Universitária, promovido pela 

UNE, em 1961. Já a “Carta do Paraná” foi elaborada durante o II Seminário Nacional da Reforma 

Universitária, realizado em Curitiba, em 1962. 

Além de dar origem ao “Plano de Sugestões para uma Reforma Universitária Brasileira”, o 

II Congresso Nacional dos Estudantes479, realizado entre 05 a 22 de dezembro de 1938, no Teatro 

Vermelho do Rio de Janeiro, deu origem a União Nacional dos Estudantes (UNE) e contou com as 

presenças de Getúlio Vargas e do Ministro da Educação Gustavo Capanema, além de representantes 

de 80 Centros Acadêmicos de diversas regiões do Brasil. A UNE foi institucionalizada em 1942, por 

meio do Decreto-Lei 4.080, que a reconheceu como entidade coordenadora e representativa dos 

corpos discentes dos estabelecimentos de ensino superior.  

A atuação da UNE nas universidades na década de 1930 se dava por meio da realização de 

congressos anuais com representantes de todos os Diretórios Acadêmicos, já na década de 1940, se 

dava por meio da ligação com as Uniões Estaduais de Estudantes (UEEs). Na década de 1950, fazia 

parte das discussões da UNE, questões nacionais como a luta pelo monopólio do petróleo e a Reforma 

Universitária como integrante da Reforma de Base (CUNHA, 2007, p. 21). 

Percebendo o potencial político da União Nacional dos Estudantes, os partidos políticos 

buscavam influências dentro do movimento disputando a sua presidência. Dessa forma entre os anos 

de 1950 a 1956, a entidade foi controlada pela União Democrática Nacional (UDN). A partir de 1956, 

a direção da instituição passou a ter influência comunista, passando a defender plataformas 

nacionalistas.  

Em 1957, a UNE promoveu o I Seminário Nacional dos Estudantes, entretanto não teve grande 

repercussão por ter dado mais ênfase ao aspecto pedagógico em suas discussões. Entre os dias 20 e 

27 de maio de 1961, a UNE promoveu em Salvador, o I Seminário Nacional da Reforma 

                                                           
479 O I Congresso da Juventude Operária-Estudantil ocorreu em setembro de 1934. Nele os estudantes já pensavam na 

criação de um órgão nacional para representá-los. Entretanto, a promulgação da Lei de Segurança Nacional e o ambiente 
político que se instaurava naquele momento adiaram a criação.   Assim, a criação da UNE ocorreu apenas em 1938, 
durante o II Congresso Nacional dos Estudantes, nomeando como presidente Valdir Ramos Borges.  
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Universitária, resultando na “Declaração da Bahia”. Assinada em 27 de maio de 1961, a Declaração 

a Bahia, seria publicada na gráfica da Universidade do Brasil, por meio de um convênio mantido com 

o Ministério da Educação e Cultura. A intenção era torná-la acessível ao maior número possível de 

estudantes.  Entretanto, o teor revolucionário do documento impediu a sua publicação por meio de 

órgãos do Governo Federal, que só a divulgariam mediante censura de algumas partes. A alternativa 

tomada pelos estudantes foi a publicação no Suplemento Especial do Jornal Critério, que era um 

órgão oficial do Diretório Acadêmico da Faculdade de Filosofia de Pernambuco.  

A Declaração da Bahia abordou os seguintes temas: “A Realidade Brasileira”, “A 

Universidade no Brasil” e “A Reforma Universitária”. No tópico referente à Realidade Brasileira, 

destacou a dependência econômica brasileira de potências estrangeiras, principalmente dos Estados 

Unidos, a péssima qualidade de vida que ocasionava um alto índice de mortalidade infantil e 

paupérrimas condições sanitárias, além de um desenvolvimento desigual em todas as regiões 

brasileiras, uma vez que o Sul era mais desenvolvido que o Nordeste. Também evidenciou um estado 

oligárquico e classista que intensificava as diferenças sociais, o desenvolvimento em bases 

capitalistas explorando o proletariado480 com um alto custo de vida e a crescente desnacionalização 

no setor industrial. Para tais problemas, os estudantes apresentaram algumas alternativas, como a 

superação da estrutura capitalista dominante por meio de uma estrutura social que possibilitasse a 

todos iguais condições de vida humana, buscando vencer a opressão imperialista. 

Além, disso criticavam a democracia brasileira, uma vez que 52% da população não tinham 

direito a participação política e não havia incentivo ao ensino, lembrando que neste período 

analfabetos não votavam. Ademais, a vida política brasileira era usada como instrumento de poder da 

classe dominante que estava ligada a interesses capitalistas internacionais.  

Quanto o projeto de Diretrizes e Base da Educação, os estudantes consideravam não atender 

as necessidades fundamentais para a realidade brasileira, como o da democratização do ensino e a 

erradicação do analfabetismo. Declaravam-se anticolonialistas e antiimperialistas em todos os seus 

aspectos, repudiavam todas as formas de ditadura e defendiam a independência econômica e política 

do Brasil.  

Para o ensino brasileiro, defendiam um maior investimento por parte do Governo Federal e o 

desenvolvimento da consciência política do povo brasileiro por meio da Revolução Brasileira no 

seguinte sentido:  

 

                                                           
480 Entende-se no documento, proletário como o grupo que é obrigado a vender o seu trabalho por um valor que não 

corresponde a sua cooperação no processo produtivo.   
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Revolução entendida com posição consciente de todo um povo no sentido da 

mudança de uma estrutura sócio-política ultrapassada e injusta, para outra que seja 

um passo a mais no sentido da eliminação da injustiça, das desigualdades, das 

explorações, das competições.  

Aos jovens brasileiros, principalmente a partir da Universidade, cabe iniciar essa 

grande tarefa. São eles, e os oprimidos, os elementos dinâmicos por excelência, 

precisam romper uma série de alienações, de preconceitos e de deficiências, oriundos 

de sua própria formação. Tomar consciência da realidade brasileira e partir para uma 

atuação política concreta, ao lado dos operários e camponeses por uma revolução 

brasileira. (DECLARAÇÃO DA BAHIA, 1962, p. XVI)  

 

A Declaração da Bahia colocava os estudantes, ao lado dos operários e camponeses na 

vanguarda do processo emancipatório do País. A Revolução Brasileira seria possível mediante a sua 

atuação. Este sentido para a libertação do Brasil do imperialismo e do colonialismo por meio da sua 

independência econômica, social, política e cultural também é percebido nos debates estabelecidos 

durante a década de 1960, no Boletim de História da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade 

do Brasil, mostrando a forte influência do movimento estudantil em suas edições, como veremos a 

seguir.  

Quanto à universidade brasileira, os estudantes destacavam o ensino universitário como 

privilégio da classe dominante, perpetuando as diferenças sociais. A realidade do ensino superior no 

Brasil envolvia a aprovação de exame vestibular para cada faculdade, a exigência de certificação de 

conclusão do ensino médio, idoneidade moral, havia um número determinado de vagas para cada 

curso, além disso, havia as taxas que deveriam ser pagas pelos alunos.   

A universidade teria falhado em sua missão, por não ter sido o repositório da cultura nacional, 

não ter tido iniciativa de pesquisa e por ter despertado as classes populares para a consciência de sua 

destinação histórica. Falhou também na sua missão profissional, por não formar profissionais 

competentes, por ter um currículo rígido, por não atender as especificidades regionais brasileiras e 

em muitos casos se contentar com um ensino que reduzia o aluno a repetidor de fórmulas, não 

formando profissionais que a realidade brasileira necessitava a exemplo das faculdades de filosofia 

que formavam alunos indiferentes à formulação de um pensamento crítico. Falhava também em sua 

missão social, porque estava inserida em um projeto de ensino oligárquico, porque não assumia o seu 

papel de liderança social, era pouco politizada e formava profissionais individualistas.  

Diante dessas constatações, defendia-se a Reforma Universitária, e esta faria parte da 

Revolução Brasileira. Para tal intento davam-se as diretrizes, dentre elas o compromisso com o povo 

e com as classes trabalhadoras, toda a população deveria ter acesso ao ensino, a Universidade deveria 

ser aberta para todos, promovendo cursos para líderes sindicais, para mestre-de-obras e cursos de 

alfabetização. Deveria estar a serviço das classes desvalidas, dando assistência gratuita (judiciária, 
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médica e odontológica), despertando o povo para seus direitos sendo o espaço de defesa das 

reivindicações populares, por meio da atuação política dos estudantes.  

A Declaração da Bahia, também criticava a existência das cátedras vitalícias481, sugerindo o 

regime departamental e de tempo integral. Solicitava melhores condições de trabalho aos professores 

e alunos, melhor remuneração para o docente e um sistema de assistência ao estudante por meio de 

bolsas de estudos, restaurantes, habitação, assistência medica, odontológica, farmacêutica e social. 

Além disso, previa a criação de cooperativas de livros e material técnico, sendo que o Estado deveria 

participar na aquisição de livros didáticos possibilitando a sua venda aos estudantes pelo preço de 

custo.  Também reivindicava o incentivo à pesquisa, à especialização e o trabalho remunerado dentro 

das universidades. Solicitava uma maior autonomia administrativa, financeira e didática482 por meio 

da transformação das instituições de ensino superior em autarquias ou fundações.  

A Declaração da Bahia apresentava uma forte influência da Carta de Córdoba, além disso, 

foi fundamental para dar as diretrizes ao movimento estudantil brasileiro em sua luta pela Reforma 

Universitária. No ano seguinte os estudantes redigiram a Carta do Paraná, que continuava as críticas 

e o debate em relação ao ensino brasileiro, sugerindo modificações.  

A redação da Carta do Paraná foi resultado das discussões estabelecidas durante o II 

Seminário Nacional da Reforma Universitária, organizado pela União Nacional dos Estudantes, 

realizado em Curitiba, entre os dias 17 a 24 de março de 1962483.  O evento teve a participação de 

150 estudantes brasileiros que se dividiram em seis comissões para analisar os seguintes temas: 

“análise da universidade, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista regional, do ponto de vista 

cultural, do ponto de vista político-social e teorização da universidade” (CUNHA, 2007, p. 190). 

Algumas ideias debatidas na Declaração da Bahia foram mantidas como a extinção do regime de 

cátedras, entretanto, desistiu-se da exigência do ensino em tempo integral para os estudantes e da 

reivindicação de maior autonomia para a universidade.   

Como podemos perceber a ideia de uma Reforma Universitária no País, teve sua gênese no 

movimento estudantil, no contexto das Reformas de Base, inserida no plano de realização da 

Revolução Brasileira que teria nos estudantes a sua concretização.   A União Nacional dos Estudantes 

                                                           
481 O professor catedrático era substituído apenas em caso de morte ou aposentadoria (jubilação).  

482 A universidade teria maior autonomia para modificar currículos e programas, bem como utilizar novos métodos de 

ensino. Além disso, sugeriam a introdução nos currículos de uma cadeira para o estudo de problemas brasileiros.  

 

483 No ano seguinte, foi realizado em Belo Horizonte, o III Seminário Nacional da Reforma Universitária tendo como foco 
a Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB). 
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teve intensa participação na realidade universitária brasileira, possibilitando aos estudantes 

participação política. Dentro das universidades se discutia política e suas ideias reberveravam para 

além do espaço acadêmico. Assim, a Reforma Universitária foi debatida pela União Nacional dos 

Estudantes (UNE), e teve dentre seus questionadores professores484 do Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros (ISEB) e da Universidade do Brasil (U.B.).  

Podemos perceber essa relação entre o movimento estudantil dentro das universidades 

brasileiras, por meio da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. O debate 

sociopolítico vivenciado nas décadas de 1950 e 1960 resultou na polarização entre os grupos de direita 

e esquerda existentes no País, a mesma divergência era perceptível nos bastidores da instituição, 

refletindo-se nas discussões acerca do próprio estatuto da história e suas práticas ensino-pesquisa-

extensão.  

Problematizações acerca da reforma no ensino secundário e universitário brasileiro, 

investimentos na educação, reformulação da graduação, interdisciplinaridade e articulação entre o 

ensino e a pesquisa se refletiram na fundação do Centro de Estudos de História (CEH) em 27 de 

agosto de 1958, dando origem ao Boletim de História485 ― uma publicação trimestral, organizada e 

editada pelos estudantes486.  

O número inaugural do Boletim de História que correspondeu ao trimestre final de 1958 trouxe 

traduções de capítulos de livros raros e artigos tirados de publicações conceituadas. Continha uma 

tiragem de 60 exemplares, 52 duas páginas e foi esgotado na venda interna. Já as demais edições, 

trouxeram artigos de professores da FNFi da U.B., ao lado colaboradores estrangeiros convidados e 

alunos. Dentre os artigos487 publicados no Boletim de História, nos interessam aqueles que permitem 

relacionar a presença do movimento estudantil brasileiro nas discussões acerca do ensino de história.  

Com a publicação da transcrição do “Manifesto do Movimento de Reconstrução 

Educacional”, redigido em julho de 1959, pelo professor Fernando de Azevedo e subscrito por figuras 

                                                           
484 Podemos destacar Álvaro Vieira Pinto, Nelson Werneck Sodré e Maria Yedda Linhares. 
485 O Boletim de História teve ao todo 48 artigos divididos em sete edições, entre os anos de 1958 e 1963, além de 

necrológios, noticiários, notas e comentários, comunicação de pesquisas, críticas de livros, documentos e revistas. 

486 A Comissão Diretora da revista era composta por José Luiz Werneck da Silva, Pedro Celso Uchôa Cavalcanti Neto, 

Pedro de Alcântara Figueira, Ondemar Ferreira Dias Júnior e Rubem dos Santos Leão Aquino. Cavalcanti Neto era quem 
articulava os estudantes e a Reitoria da Universidade do Brasil e a direção da Faculdade Nacional de Filosofia para a 
publicação da revista. 

487 Além dos artigos, contamos com a análise dos noticiários e da publicação da transcrição na revista do “Manifesto do 

Movimento de Reconstrução Educacional”, redigido pelo professor Fernando de Azevedo e subscrito por figuras de 
grande projeção no cenário da educação brasileira (Anísio Teixeira, Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, Darci 
Ribeiro, Álvaro Vieira Pinto, entre outros), publicado no “Diário de Notícias” de quinta-feira, 2 de julho de 1959.  
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de grande projeção no cenário da educação brasileira, os editores do Boletim de História indicavam 

o seu posicionamento e delineava o clima de críticas severas a vários setores da educação no Brasil, 

como a redução da educação primária, pequeno número de escolas técnicas, baixo nível do ensino, 

professores mal preparados do ponto de vista cultural e pedagógico, baixos salários, falta de incentivo, 

ausência de revisão periódica de seus conhecimentos. Além disso, destacavam a falta de planejamento 

e ordenação em relação ao Ensino Superior Brasileiro, no âmbito público e privado.  

Na edição do segundo semestre de 1959, os autores iniciaram o Boletim de História buscando 

retomar as origens do projeto e o seu sentido para os pesquisadores e estudantes do curso de história. 

Para os editores, ser universitário no Brasil da década de 1950 possuía um sentido de luta e realização, 

uma vez que ocupavam a posição de “elite privilegiada” ao alcançar os bancos universitários em um 

país em que apenas 0,3% atingíamos tal feito e 50% da população era analfabeta. Dados estatísticos 

que não motivava orgulho e sim o compromisso e dever em contribuir com o crescimento da nação. 

Assim, o surgimento do Boletim de História teria se dado em decorrência da inércia das 

Universidades e da situação da História no Brasil. 

Essa consciência do privilégio em terem acesso aos bancos universitários e a necessidade de 

retribuição a sociedade brasileira, também estava presente nas discussões do I Seminário Nacional da 

Reforma Universitária, promovido pela União Nacional dos Estudantes, que resultou na publicação 

da “Declaração da Bahia”, como vimos anteriormente. O Boletim de História partilhava das acepções 

do movimento estudantil, levando o debate para o ensino de História.  

A história aparece com um papel social, pois ao estudar o passado, o presente poderia ser 

compreendido e ainda resolvido. Ela deveria “existir para o Brasil e não no Brasil”, capacitando o seu 

povo para a transformação política, econômica e social que o País necessitava. Neste sentido, os 

editores dedicam a edição aos professores do ensino secundário brasileiro que viviam encurralados 

entre a limitação de não estudarem por falta de tempo ou livros, fruto da péssima valorização salarial.  

Deste modo, a revista buscava suprir as lacunas do conhecimento limitadas pelo capital, atualizando-

os, fazendo-os viver em um ambiente universitário, retirando-os das margens das instituições que 

ensinavam história.  

Seguindo a proposta dos editores do boletim, Anísio Teixeira em seu artigo “Filosofia e 

Educação”, publicado na revista em 1959, também ressaltou a necessidade do desenvolvimento de 

uma autonomia no campo educacional desvinculando das concepções europeias e a criação de uma 

filosofia e educação próprias do Brasil. Na mesma tendência, o professor catedrático aposentado de 

História Moderna e Contemporânea da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, 

Delgado de Carvalho, em artigo intitulado “Filosofia da Didática da História”, enfatizou a 
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necessidade de uma história autônoma, pensada em moldes nacionais, estabelecendo uma ligação da 

atualidade com o passado, apresentando um valor prático na história e maior atenção às condições 

econômicas e culturais, ligações entre a História e a Geografia.  

Werneck da Silva, em seu artigo intitulado “Aspectos gerais dos livros didáticos de História 

(tese de Congresso)”, publicado no 3º ano do Boletim de História, no início da década de 1960, 

condenou o exagerado sentimento patriótico e a influência francesa nos livros didáticos utilizados nas 

Escolas Secundárias brasileira. Para o autor, a História ensinada nas escolas deveria preparar o 

adolescente para a compreensão da realidade brasileira, na qual as classes inferiores ascenderiam na 

conquista de direitos democráticos, dentre eles a educação, que deixou de ser privilégio das elites 

dominantes. 

Estas concepções também estavam presentes no artigo de Pedro Celso Uchôa Cavalcanti Neto 

intitulado “Perspectivas atuais para uma historiografia brasileira”, publicado na 6.ª edição do 

Boletim de História. O estudante e também editor da revista destacou a necessidade de se interpretar 

a história nacional sob o ponto de vista brasileiro, a ciência histórica deveria ser engajada, criadora 

de cultura e construída para a resolução dos problemas atuais.  Entretanto, diante do quadro em que 

estava inserida nos programas e manuais escolares, apresentava-se repleta de contradições.  

Ao passo que as publicações inovadoras iam ganhando espaço na revista, o ano de 1961 

iniciava e a Reforma Universitária no Brasil permanecia engavetada. Para os editores do Boletim de 

História os principais culpados seriam os estudantes que não estariam unidos e decididos para exigi-

la. Além disso, a dificuldade se daria pelos interesses atingidos como os dos professores catedráticos 

interinos que sempre buscavam impedir a sua realização. Assim, reivindicavam a reestruturação das 

Faculdades e a participação dos alunos na diretoria e decisões das universidades. Em penúltima 

edição, a revista já não contava com a presença dos professores catedráticos Américo Jacobina 

Lacombe488 e Hélio Vianna489, suas publicações tornaram-se mais políticas. 

Enxergando a Reforma Universitária como uma integrante das Reformas de Base, assim como 

o movimento estudantil brasileiro, e dialogando com a Declaração da Bahia (1961) e a Carta do 

Paraná (1962), os editores criticavam a forma como a história era ensinada nas Universidades 

qualificando o ensino como enfadonho, inútil e gerador de irritação entre os estudantes e finalizavam: 

                                                           
488 Américo Jacobina Lacombe era professor Catedrático de História do Brasil da Faculdade Católica de Filosofia, da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

489 O professor Hélio Vianna era conhecido entre seus alunos por suas aulas “profundamente enfadonhas, 

exclusivamente expositivas, com relatos factuais minuciosos, sem nenhuma indicação bibliográfica [...] Não havia 
nenhum estímulo à pesquisa, nem com fontes, nem com bibliografia” (Falcon, 2009, apud Ferreira, 2013, p. 50). 
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“Não se iludam os ‘donos’ das Universidades e Faculdades, a Reforma Universitária está em 

andamento” (ALCÂNTARA FIGUEIRA. et al, 1961, p.8). 

Ademais recriminavam aqueles que denominaram de “obscurantistas490 atrás de biombos” 

como “A educação pertence à família” e “Os comunistas e socialistas querem estatizar o ensino”, 

evidenciando o posicionamento dos editores do boletim no sentido de que a educação era dever do 

Estado, e deveria ser pública e de qualidade. A cada edição apresentada era possível perceber o 

posicionamento político do movimento estudantil reproduzido pelos discentes da Universidade do 

Brasil. 

Alguns alunos que publicavam e integravam a Comissão Diretora do Boletim de História se 

identificavam com as orientações de esquerda e estavam envolvidos em discussões do Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), da União Nacional dos Estudantes (UNE), do Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros (ISEB). Podemos compreender essa influência da esquerda, por meio do 

depoimento de Pedro Celso Uchôa Cavalcanti Neto ― aluno do curso de História da Faculdade 

Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, diretor do Centro de Estudos de História em 1962 e 

integrante da Comissão Diretora do Boletim de História:  

 

Para a minha geração, para nós de esquerda, tinham três autores de história: o Caio 

Prado Jr., o Nelson Werneck Sodré e o Celso Furtado. O resto não tinha importância. 

Capistrano existia. Mas eram referências para a gente ir buscar coisas, não eram os 

livros que nos formavam na história do Brasil [...]O Iseb tinha um curso que era uma 

confrontação com a Escola Superior de Guerra. O Sodré dava as aulas da segunda-

feira: toda segunda-feira, de manhã cedo, eu ia assistir às aulas. [...] Bom, assisti a 

esse curso do Sodré, [...] fazia perguntas no fim da aula. Ele se interessou por mim. 

No final do curso, me chamou até na mesa dele e perguntou se eu queria ser assistente 

dele no Iseb [...] Eu consegui também que o Sodré desse um curso de história do 

Brasil para colegas meus, ainda da faculdade. Nesse curso, eram 13, 15 pessoas, 

como Rubéns César e outros. Era no Iseb, mas era curso privado. Era um favor que 

ele estava nos fazendo. (CAVALCANTI, 2012, apud FERREIRA, 2013, pp. 51-52).  

 

Essa relação estabelecida entre alguns alunos da universidade com o Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros e Nelson Werneck Sodré dará vida na década de 1960, ao Projeto História Nova 

do Brasil, coleção de livros didáticos destinados ao ensino secundário brasileiro, produzida em 

conjunto por Joel Rufino dos Santos, Maurício Martins de Mello, Pedro de Alcântara Figueira, Pedro 

Celso Uchôa Cavalcanti Neto, Rubem César Fernandes e Nelson Werneck Sodré. 

                                                           
490 Enquadravam-se entre os “obscurantistas” donos de estabelecimentos de ensino que recebiam financiamento e 

apoio da Igreja Católica e esta por sua vez contribuição do Estado (ALCÂNTARA FIGUEIRA. et al, 1961, p.9).  
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A participação do movimento estudantil na Universidade do Brasil também pode ser percebida 

nas eleições para a direção da FNFi em 1963. O professor catedrático Eremildo Viana desejava a 

renovação do seu cargo, entretanto o diretório estudantil era contra a sua reeleição e mobilizou os 

estudantes decretando uma greve na faculdade.  No mesmo ano, foi instaurada uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a infiltração comunista na União Nacional dos 

Estudantes (UNE), dentro da FNFi o movimento estudantil também foi alvo de investigação e o 

professor Eremildo Viana depôs assumindo postura contrária ao movimento, conforme pode ser 

percebido na publicação “UNE tem verba de sobra para agitar a classe estudantil”, de 25 de setembro 

de 1963, do noticiário O Jornal:  

 

O professor Eremildo Viana argumenta que pelo fato de a UNE possuir verbas 

vultosas, realiza programas que conturbam a vida estudantil do país ao invés de 

prestar serviços à Faculdade no campo cultural [...].  

[Segundo o depoente] outro organismo que trama contra a ordem social é o Iseb, 

aonde alunos expulsos da Faculdade por imoralidade e que não chegaram a concluir 

seus cursos são professores. 

 (O JORNAL, 25/09/1963 apud FERREIRA, 2013, p. 54) 

 

A Comissão de Investigação491 para apurar a infiltração comunista na Universidade do Brasil 

foi instaurada em maio de 1964, no Rio de Janeiro. Ao final da investigação a comissão não havia 

encontrado provas para a acusação, gerando revolta no professor Eremildo Viana que passou a ser 

reconhecido durante a ditadura militar por seus serviços prestados ao regime. 

Anna Amália Feijó Barroso cursou o Pré-Vestibular organizado pelo Diretório da FNFi, 

realizou o vestibular ingressando na instituição em 1946, participou em 1948, como primeira 

secretária do Diretório Acadêmico e, em 1949, como secretária geral. Em entrevista concedida a 

Maria de Lurdes de A Fávero, em 1992, relembrou a presença do movimento estudantil na instituição:  

 

Os anos de 1947, 48 e 49 foram a ‘época do ouro’ da UNE. A UNE e os estudantes 

tomavam parte em tudo; havia participação política em tudo. Se houvesse qualquer 

fato político, a gente fazia uma assembleia na Faculdade, uma na UNE e já se metia.  

Na Faculdade, organizávamos muitos cursos e conferencias. Organizávamos cursos 

de Filosofia. Havia vários cursos dados por professores convidados pelo Diretório. 

Organizávamos muito a parte cultural: fazíamos festas, mas cuidávamos da parte 

política também. A gente, naquela época, podia se manifestar à vontade. 

(BARROSO, apud FÁVERO, 1992, p. 36) 

 

                                                           
491 A comissão de Investigação foi conduzida pelo general Arcy da Rocha Nóbrega e composta por Adalmyr B. Pinheiro 

de Barros, pelo tenente reformado Miguel Uzeda Filho e pelos professores Mauricio Joppert da Silva, Mauro Ribeiro 
Viega. (FERREIRA, 2013, p. 56).  



728 

 

 

Com a instauração da Ditadura Militar, o Diretório Acadêmico foi fechado, as atividades de 

caráter político foram proibidas e os alunos sofreram repressão.  O prédio da FNFi foi metralhado e 

ocupado pela polícia, ao retornarem os estudantes se depararam com armários arrombados e o sumiço 

de vários documentos (FERNANDES, 2011). Com a promulgação do AI-5, em 1968, e o Decreto-

Lei nº477, também conhecido como o AI-5 das universidades492, definiam-se as infrações e restringia-

se o trabalho dos professores, funcionários de estabelecimentos de ensino superior no Brasil, bem 

como o comportamento dos alunos. O desmembramento da FNFI da U.B. em 1968 pode ser visto sob 

a ótica da busca pelo enfraquecimento do movimento estudantil existente na instituição.  

As ideias do movimento estudantil brasileiro contidas na Declaração da Bahia e na Carta do 

Paraná estavam presentes nas edições do Boletim de História, uma vez que os estudantes/editores da 

revista propuseram uma renovação da percepção do “mundo circundante” por meio da concretização 

de um processo de identificação buscando a emancipação do sujeito.  Ademais, o ambiente de 

radicalização política que envolvia a Universidade do Brasil colocava a Faculdade Nacional de 

Filosofia como “foco de agitação comunista” findando a edição de futuras publicações.  

A Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, além de ter sido fundamental 

na formação de grandes intelectuais, representou um dos principais pontos de referência do 

movimento estudantil no Rio de Janeiro, apresentando uma dimensão nacional e local formada por 

questões socio-históricas específicas do Brasil e do Rio de Janeiro.  A presença física da União 

Nacional dos Estudantes na cidade do Rio de Janeiro foi um fator fundamental para dar grande 

visibilidade e força ao movimento estudantil na instituição, marcando o seu perfil.  

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ALCÂNTARA FIGUEIRA, Pedro de. et al. (org.). O que pretendemos. Boletim de História, Rio de 

Janeiro, ano 1/2, n. 4/5, pp. 7-10, jul.-set./out.-dez. 1959. 

 

_______. Um pouco de luz sobre a educação no Brasil e suas causas. Boletim de História, Rio de 

Janeiro, ano 1, n. 2/3, pp.133-135, jan.-mar./abr.-jun. 1959. 

  

_______.  1º. Congresso Brasileiro de Universitários de História. Boletim de História, ano 3, n. 6, 

pp.199-207, jan.-jun.1961. 

 

                                                           
492 A perseguição dos alunos e professores da Universidade do Brasil e da Universidade de São Paulo, será abordada no 
capítulo 4 da tese. 



729 

 

 

BARROS. et al. Manifesto de Córdoba, 1928 – Reforma Universitária. 1928. Disponível em: 

<https://midiaindependente.org/pt/blue/2007/10/399447.shtml>. Acesso em: 20 ago. 2017. 

 

BRASIL. Decreto n. 4.080, DE 22 DE fevereiro DE 1942. Reconhece a União Nacional dos 

Estudantes como enitdade coordenadora e representativa dos corpos discentes dos establecimentos 

de ensino superior. .DF, 1942. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-

1949/decreto-lei-4080-3-fevereiro-1942-414541-norma-pe.html>. Acesso em: 20 ago. 2017. 

 

BRASIL. Decreto n. 1.190, DE 04 DE ABRIL DE 1939. Dá organização à Faculdade Nacional de 

Filosofia. DF, 1939. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-

1946/Del1190.htm>. Acesso em: 16 mar. 2016. 

 

CAVALCANTI NETO, Pedro Celso Uchôa. Perspectivas atuais para uma historiografia brasileira. 

Boletim de História, ano 3, n. 6, pp. 51-60, jan./jun.1961. 

 

CPDOC/FGV, Estudantes decidem criar a UNE. [s.d]. Disponível  em: 

<http://m.memorialdademocracia.com.br/card/conselho-nacional-de-estudantes-decide-fundar-a-

uniao-nacional-dos-estudantes>. Acesso em: 20 ago. 2017. 

 

CPDOC/FGV. União Nacional dos Estudantes. [s.d]. Disponível  em: 

<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/uniao-nacional-dos-estudantes-une>. 

Acesso em: 20 ago. 2017.  

 

CUNHA, Luiz Antônio. A universidade Reformanda: o golpe de 1964 e a modernização do ensino 

superior. 3ª ed. São Paulo: UNESP, 2007. 

 

FÁVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque; PEIXOTO, Maria do Carmo de Lacerda; SILVA, Ana 

Elisa Gerbasi  da. Professores estrangeiros na Faculdade Nacional de Filosofia, RJ (1939-1951). 

Caderno de Pesquisa, São Paulo, n. 78, pp. 59-71, ago.  1991.  Disponível  em: < 

http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/cp/arquivos/837.pdf>. Acesso em: 05 jul. 2015. 

 

FÁVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque. A Universidade no Brasil: das origens à Reforma 

Universitária de 1968. Educar. Editora UFPR Curitiba, n. 28, 2006, p. 17-36. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/er/n28/a03n28.pdf >. Acesso em: 01 dez. 2015. 

 

______. Da cátedra universitária ao departamento: subsídios para discussão. PROEDES/Faculdade 

de Educação/UFRJ, pp. 1-15.  Disponível  em: <http://23reuniao.anped.org.br/textos/1118t.PDF>. 

Acesso em: 15 abr. 2015. 

 

______.  (Coord.).  Faculdade Nacional de Filosofia: depoimentos. V. 5, Rio de Janeiro: UFRJ; 

FUJB. CFCH; PROEDES, 1992, 542 p.  

 

FERREIRA, Marieta de Moraes. O lado escuro da força: a ditadura militar e o curso de história da 

Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil (FNFi/UB). História e Historiografia, 

Ouro Preto, n. 11, pp. 45-64, abr.  2012.  Disponível em: 

<http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/viewFile/572/345>. Acesso em: 2 set. 

2015. 

 

______. Ditadura militar, universidade e ensino de história: da Universidade do Brasil à UFRJ. 

Cienc. Cult. vol.66 n. 4 São Paulo Out./Dez. 2014. Disponível  em: 

https://midiaindependente.org/pt/blue/2007/10/399447.shtml
http://m.memorialdademocracia.com.br/card/conselho-nacional-de-estudantes-decide-fundar-a-uniao-nacional-dos-estudantes
http://m.memorialdademocracia.com.br/card/conselho-nacional-de-estudantes-decide-fundar-a-uniao-nacional-dos-estudantes
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/uniao-nacional-dos-estudantes-une


730 

 

 

<http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-67252014000400012&script=sci_arttext>. 

Acesso em: 28 nov. 2015. 

 

______. Perfis e trajetórias dos professores universitários de história do Rio de janeiro. In: Anais do 

XXV Simpósio Nacional da ANPUH. Fortaleza, 2009. Disponível em: < http://anpuh.org/anais/wp-

content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S25.0046.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2015. 

 

______. Entrevista com Maria Yedda Linhares. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, Cpdoc/FGV, n. 

10, pp.216-250, 1992. Disponível em: < 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/1946>. Acesso em: 08 ago. 2015. 

 

FERNANDES, Ana Lúcia Cunha. Movimento estudantil no Rio de Janeiro nos Anos 60: educação, 

política e cultura na Faculdade Nacional de Filosofia. Revista da FLUP. Porto, IV Série, vol. 1 - 2011, 

pp. 61-75. Disponível  em: < http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/9237.pdf>. Acesso em: 

10 abr. 2015. 

 

TEIXEIRA, Anísio. Filosofia e Educação. Boletim de História, Rio de Janeiro, ano 1/2, n. 4/5, pp. 

12-25, jul.-set./out.-dez. 1959. 

 

UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES (UNE). Carta da Bahia. 1961.  

Disponível  em: 

<http://movimentosjuvenisbrasileirosparte7.blogspot.com.br/2009/10/declaracao-da-bahia-i-

seminario.html>. Acesso em: 17 ago. 2017. 

 

WEISS, Arthur Bernardes. Por que estudar História? Boletim de História, Rio de Janeiro, ano 1, n. 

2/3, pp. 69-72, jan.-mar./abr.-jun. 1959a. 

 

WERNECK DA SILVA, José Luiz. Aspectos gerais dos livros didáticos de História (tese de 

Congresso). Boletim de História, ano 3, n. 6, pp.161-171, jan./ jun.1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



731 

 

 

OJU ODÉ: CANDOMBLÉ E DESCOLONIZAÇÃO 

 

Victor Hugo Basílio Nunes493 

 

RESUMO: Este trabalho se desenvolve junto ao terreiro de candomblé Ilê Oju Odé situado em 

Aparecida de Goiânia-Goiás e nos espaços de atuação deste terreiro, através do Afoxé Omo Odé e da 

organização do Fórum Goiano de Religiões de Matriz Africana. O Fórum e o Afoxé vêm se 

constituindo como organização política e se destacando no sentido de apresentar o candomblé para a 

sociedade goiana e reivindicar seu espaço nela. Concluímos, a partir da experiência no terreiro 

pesquisado, que o candomblé se constitui como conhecimento alternativo à matriz do pensamento 

colonial, ou utilizando o conceito de Walsh (2013) como exemplo de uma “pedagogia decolonial”. 

Talvez possamos dizer que o Fórum e o Afoxé possibilitam aos membros dos terreiros lerem o mundo 

a partir de si, dos seus valores e proporem algo.  

 

Palavras-chave: Candomblé. Crítica decolonial. Prática de descolonização. 

 

Por que estudar o candomblé em Goiás? 

  

A relevância social de um estudo sobre o candomblé em Goiás reside na compreensão de que 

histórias como estas podem dar voz a uma parcela da população pobre e negra deste estado. 

Observando o contexto social e histórico da chegada do candomblé percebe-se que o processo de 

encobrimento desta religião em Goiás acontece de diferentes formas, seja na invisibilização social e 

espacial ou na intolerância religiosa. A história do primeiro terreiro de candomblé de Goiás, fundado 

em Goiânia no início dos anos 1970 por João de Abuque, se confunde com a história da 

marginalização de trabalhadores imigrantes pobres em Goiânia. Confunde-se também com a história 

da construção de uma cidade, que como tantas outras, foi planejada sem pensar em espaços reservados 

para estes trabalhadores, com a história das invasões, da especulação imobiliária e da produção das 

periferias de Goiânia. Estes elementos se constituem como pano de fundo do principal feito de João 

de Abuque, o que o diferencia dos demais imigrantes que assim como ele vieram construir suas vidas 

juntamente com a cidade: ter fundado o primeiro terreiro de candomblé de Goiás. 

 Os trabalhos acadêmicos sobre o candomblé em Goiânia, assim como o povo de santo494, 

apontam para o estabelecimento desta religião no início dos anos 1970. Unanimemente reconhecido 

                                                           
493 Mestrando em história - Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás - sob a 

orientação do professor Doutor Elias Nazareno. Bolsista CAPES. E-mail: victorhugobasilio@gmail.com  

494 De acordo com (LODY, 2006) povo de santo, ou do santo, é como se definem as pessoas devotadas ao culto dos 

orixás. Ser do santo é uma atitude de afirmação individual, mas também do grupo na busca por espaço dentro da 

sociedade brasileira.  

mailto:victorhugobasilio@gmail.com
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como o primeiro sacerdote de candomblé do estado, o baiano João de Abuque chegou a Goiânia em 

1971 e se fixou primeiramente no Setor Ferroviário e posteriormente, em 1973, no Setor Pedro 

Ludovico, bairros formados a partir de invasões, e que naquele tempo situavam-se em áreas bastante 

periféricas da cidade. A história de João de Abuque se confunde com a história de muitos 

trabalhadores, que assim como ele não possuíam recursos financeiros para comprar um lote ou alugar 

uma casa e que fazem parte das histórias das invasões de Goiânia. O fato do primeiro terreiro de 

candomblé de Goiânia ter se situado nos setores, Ferroviário e Pedro Ludovico, e ter sido fundado 

por um imigrante nordestino nos anos 1970 nos diz também muito da história da cidade, que ao ser 

observada um pouco mais de perto nos ajuda a compreender porque esta religião chega neste contexto, 

se situa nestes bairros e conta com a participação dos imigrantes nordestinos. 

 Analisando a produção acadêmica sobre candomblé em Goiás concluímos que de fato a versão 

de que o candomblé passa a ser praticado em terras goianas com a chegada de João de Abuque se 

confirma. De acordo com Ulhôa (2011, p. 62) não se sabe de nenhuma prática religiosa similar ao 

candomblé ou de culto a divindades de origem africana na capitania e província de Goiás, embora 

seja bem provável que divindades dessa procedência tenham sido cultuadas individualmente ou até 

em grupo, mas sem constituir um conjunto de elementos que pode ser compreendido como terreiro 

de candomblé, um estudo mais aprofundado sobre essa questão seria interessante. A autora aponta 

como possível explicação para a ausência dessa religião em Goiás até os anos 1970, “seu insipiente 

e instável urbanismo, a que se somou a inexistência de níveis elevados de cosmopolitismo como na 

capital baiana, com seus portos sempre voltados para o continente africano e para o restante do 

mundo” (ULHÔA, 2011, p. 73). 

 

A pesquisa e o lugar de fala 

  

 Acreditamos que a relevância social de um trabalho como o nosso está na possibilidade de se 

questionar nossa herança colonial que dilui as identidades étnicas, africana e indígena, na perspectiva 

de uma sociedade brasileira, branca, patriarcal, eurocêntrica. A luta dos terreiros de candomblé pode 

ser compreendida como uma possível resposta aos discursos hegemônicos que inferiorizam as 

práticas culturais afrodescendentes. 

 Não me esquivei em assumir minha posição, meu vínculo com o terreiro. Coloco-me na 

pesquisa por meio da trajetória do meu envolvimento com o terreiro. Porém, é possível afirmar, ao 

menos em nosso caso, que esse vínculo foi positivo, pois possibilitou o acesso a informações 

relevantes sobre a formação do Ilê Oju Odé, o legado de pai João de Abuque e a atuação do Afoxé e 
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do Fórum. 

 A convivência com as pessoas do terreiro foi fundamental para a realização das entrevistas, 

conhecer a história do terreiro e das pessoas que fazem parte dele foi imprescindível para orientar 

quais temas são relevantes para o nosso trabalho. 

 Dentre as fontes utilizadas destacam-se as entrevistas com Luís Lopes Machado, que na 

comunidade dos terreiros de candomblé é conhecido como Ogã Megeomam e Maria do Socorro 

Rodrigues Alves, conhecida como Yá Omualé, pessoas que estão à frente do Ilê Oju Odé. Podemos 

afirmar que mesmo limitando nossas entrevistas a duas pessoas alcançamos nossos objetivos, pois 

tivemos acesso a informações detalhadas sobre quais foram os motivos e o que representa a fundação 

do terreiro de candomblé comandado por eles e qual seu papel na organização e atuação política dos 

terreiros nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Enfatizamos que o número limitado de 

entrevistados, somente as duas pessoas mencionadas acima, se dá em decorrência dos objetivos de 

nosso trabalho: pensar a atuação do Ilê Oju Odé, através do Fórum e do Afoxé, na luta contra o 

racismo e a intolerância religiosa em Goiânia e região metropolitana. Entendendo que as lideranças 

desse terreiro possuem uma visão ampla das ações desenvolvidas, um posicionamento estratégico 

para direcionar essas ações e uma quantidade maior de lembranças quanto à chegada e trajetória de 

formação dos terreiros de candomblé nesta cidade, optamos por não incluir mais entrevistados o que 

pulverizaria de informações nosso trabalho, desviando, assim, o foco de nossa pesquisa. Ao 

analisarmos as falas de nossos entrevistados buscamos responder a três perguntas que julgamos 

centrais para entender qual é o papel deste terreiro na comunidade dos terreiros de candomblé de 

Goiânia e região, as perguntas foram: Por que o Ilê Oju Odé se apresenta como herdeiro do legado de 

pai João de Abuque? Qual a importância disso? Como este terreiro atua e qual a relevância dessa 

atuação? 

 É possível entendermos a atuação deste terreiro de candomblé como um movimento social e 

de luta contra opressões, a pesquisa nos mostrou como o Afoxé Omo Odé e a organização do Fórum 

Goiano de Religiões de Matriz Africana se configuram como importantes espaços no processo de 

formação identitária e transmissão cultural, em que, o que está em jogo é a possibilidade da 

comunidade dos membros de terreiros de candomblé de Goiânia e região defenderem seu espaço 

frente à marginalização social imposta a este grupo. 

 Acreditamos também que a fala dessas pessoas nos mostrou de que forma essas construções 

identitárias possibilitam uma reflexão a cerca do papel do Estado, do papel desempenhado por cada 

um individualmente e do grupo na afirmação da identidade negra em Goiânia e Aparecida. 
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 A metodologia do nosso trabalho consiste na junção da pesquisa participante com a utilização 

de recursos da história oral. Como nos mostra Carlos Rodrigues Brandão (1999) a inserção atenua a 

distância que separa o pesquisador do grupo com quem pretende trabalhar. “Esta aproximação, que 

sempre exige paciência e honestidade, é a condição inicial necessária para que o percurso de pesquisa 

possa, de fato, ser realizado dentro do grupo, com a participação de seus membros enquanto 

protagonistas e não simples objetos” (BRANDÃO, 1999, p. 27). As reflexões deste autor nos 

orientaram no sentido de definir a pesquisa participante como uma das metodologias do nosso 

trabalho. Num primeiro momento buscamos compreender a perspectiva interna, o ponto de vista dos 

indivíduos acerca das situações que vivem. Foram de extrema importância as reflexões metodológicas 

acerca da pesquisa participante para o entendimento de que é a realidade social com a qual nos 

deparamos que deve determinar as estratégias metodológicas, e que o método não é algo pronto e 

acabado podendo ser construído junto com a investigação da realidade social, sobre isto (BOTERF, 

1999, p. 52) nos mostra que “Não existe um modelo único de “pesquisa participante”, pois se trata, 

na verdade, de adaptar o processo às condições particulares de cada situação concreta (os recursos, 

as limitações, o contexto sociopolítico, os objetivos perseguidos etc.)”. 

 A história oral serviu à nossa pesquisa uma vez que, objetivamos, ao recorrer à fala de nossos 

entrevistados, atingir com o máximo de clareza a experiência de organização contra a matriz colonial 

do poder, que articula a marginalização social e epistêmica, subalternizando saberes e populações, 

como no exemplo do candomblé. Acreditamos que nosso objetivo foi alcançado por meio da 

entrevista semiestruturada, levando em consideração que a entrevista possibilita um estudo sobre o 

relato dos fatos, filtrados pela subjetividade dos entrevistados. Como nos mostra (MANZINI, 1991) 

ao recorrermos a uma entrevista semiestruturada para construirmos nosso objeto de análise devemos 

levar em conta que o fato pode não ter ocorrido da maneira como foi relatado. De acordo com 

(MANZINI, 1991) um roteiro bem elaborado não significa que o entrevistado ficará refém de 

perguntas pré-elaboradas, principalmente porque uma das características da entrevista 

semiestruturada é a possibilidade de fazer outras perguntas durante a entrevista, na tentativa de 

compreender a informação que está sendo dada ou mesmo de indagar sobre questões momentâneas 

que sejam relevantes para a pesquisa. 

 O horizonte teórico que utilizamos para pensar a organização dos terreiros de candomblé 

consiste no debate conduzido pelo grupo modernidade/colonialidade/decolonialidade. Para Quijano 

(2000, p. 25) a colonialidade implica também um padrão cognitivo, uma perspectiva de conhecimento 

dentro da qual o não europeu é inferior, sempre primitivo. O eurocentrismo na experiência histórica 
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da América Latina opera como um espelho que distorce o que reflete. Desta forma quando olhamos 

o nosso espelho eurocêntrico, vemos uma imagem distorcida. 

 Dois conceitos são centrais na formalização de repostas à colonialidade do poder: a 

interculturalidade crítica e a decolonialidade. Como reação à colonialidade, o grupo 

modernidade/colonialidade/decolonialidade propõe realizar o giro decolonial que significa produzir 

um pensamento livre, perceber outras formas de vida, economias e teorias políticas. Desprender-se 

da retórica da modernidade e de seu imaginário que negam outros povos não ocidentais, objetivando, 

ao mesmo tempo, a decolonialidade do poder, da matriz colonial de poder. É algo que vai além de 

uma opção teórica mantendo um forte vínculo com movimentos sociais, indígenas e afro-americanos. 

O giro decolonial é um movimento teórico, ético e político questionador das pretensões de 

objetividade do conhecimento científico, da sujeição dos saberes, da racialização das relações de 

poder e da internalização da subalternidade nas estruturas subjetivas do colonizado. 

 Para Walsh (2007, p. 56-57), interculturalidade crítica considera que as diferentes culturas são 

sopesadas em um diálogo entre iguais, o que são significa entendimento, mas possibilidade de falas 

diversas sem uma pressuposta hierarquização. Transformando a estrutura sócio-histórica, mais que 

simplesmente reconhecendo ou incluindo, o que tornaria possível um estado plurinacional, em que a 

diferença se coloca como constitutiva e não adicional como faz o multiculturalismo. Compreende a 

decolonialidade e a interculturalidade crítica como respostas, no sentido de transgredir as fronteiras 

do que é hegemônico. A autora diferencia multiculturalismo de interculturalidade crítica ao afirmar 

que o primeiro se sustenta a partir de interesses hegemônicos, que visam obscurecer as histórias 

locais, dando um sentido universal às sociedades multiculturais, referindo-se à diversidade da 

sociedade e a necessidade de manter a unidade na diversidade, permanecendo inalterada a estrutura 

social e institucional que constrói e reproduz as desigualdades sociais. 

 Em síntese, utilizamos a crítica presente no pensamento decolonial como base de nosso percurso 

metodológico contrariando as metodologias clássicas fundadas em uma filosofia e epistemologia 

ocidental e compreendendo de forma mais crítica os valores que motivam as práticas de investigação. 

Entendemos que para este grupo, descolonizar, refere-se também ao ponto de partida metodológico 

de proximidade e compromisso com o excluído, além de novas formas de investigação cujo objetivo 

é a transformação da realidade partindo da noção de que a ciência ocidental já não tem mais o 

privilégio exclusivo de definir o outro. Acreditamos, portanto, que para além de descrever etapas e 

processos o mais importante é o nosso lugar de fala e o compromisso pelo direito de falar não 

ocidental, como nos mostra (PUENTES, 2015) 
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Uma perspectiva decolonial não pode evitar o seguinte problema: como ser 

metodologicamente decolonial quando se é epistemicamente desobediente? (Mignolo, 2010). 

Faz sentido pensar em uma metodologia decolonial? Como pré-escrever procedimentos de 

pesquisa que são decoloniais? (…) Com um caráter heurístico, minha resposta será a 

seguinte: toda pesquisa empírica nas ciências sociais será decolonial, se, e somente se, tender 

a estabelecer uma interculturalidade prolongada. O último, em vez de ser dirigido do Estado 

para povos indígenas/afrodescendentes, é dirigido daqueles para o Estado e a sociedade civil 

(Díaz e Rodríguez de Anca, 2012). Se algum grupo ou ator precisa do interculturalismo, não 

são os povos indígenas/originários, mas os Estados e a sociedade em geral, uma vez que os 

membros dos povos indígenas e afrodescendentes tiveram que ser forçosamente 

interculturalizados como meio de subsistência (depois de terem sido violentamente 

submetidos). Este tipo de interculturalidade busca desconstruir discursos monoculturais 

hegemônicos sobre identidade e cultura e visa considerar as interseções entre etnia, gênero, 

orientação sexual, idade, religião e nacionalidade que se coesionam no Estado e na sociedade. 

(PUENTES, 2015, p. 5) 

 

O horizonte teórico levantado pelo grupo modernidade/colonialidade/decolonialidade fornece 

para o nosso trabalho os marcos espitemológicos que orientam nossa pesquisa. Através do conceito 

de colonialidade do poder entendemos que a naturalização do imaginário do europeu produz a 

negação de processos históricos não-europeus. Portanto, o eurocentrismo torna-se também a 

perspectiva cognitiva daqueles educados sob sua hegemonia. Desta maneira o colonialismo se 

mantém vivo em textos didáticos, na cultura, na auto-imagem dos povos, nas aspirações dos sujeitos. 

É neste sentido que histórias como a do primeiro terreiro de candomblé de Goiás, da organização e 

luta dos terreiros em Goiânia e Aparecida, se constituem como uma resposta à colonialidade do poder. 

 Ainda sobre uma metodologia decolonial (PUENTES, 2015) nos esclarece que, 

 

Isso nos permitirá deixar uma mera enunciação genealógica em torno da decolonialidade, 

começar a investigar a realidade empiricamente, retomando a ideia da desobediência 

epidêmica de Mignolo, mas começando a desobedecer desde o trabalho de campo, buscando 

insistir em uma interculturalidade estendida. Assim, podemos romper com as garantias 

ontológicas hierárquicas em que os pesquisadores foram (de)formados, evitando a violência 

epistêmica e buscando, no trabalho de campo, as formas de descolonização metodológica, 

colocando em primeiro plano e tornando explícito sempre em todos os momentos nossos 

pontos de partida políticos e nossas ansiedades de que a ciência esteja comprometida 

eticamente com um projeto de libertação. (PUENTES, 2015, p.13)  

 

 Por essa perspectiva afirmamos que um dos pontos fortes de nosso trabalho está no compromisso 

e envolvimento com a comunidade na qual a pesquisa se desenvolveu. Nossa compreensão é 

sustentada pela afirmação de que “se queremos continuar investigando a partir da opção decolonial, 

precisamos incluir mais teoria político sociológica e menos teoria literária em seu corpo de pesquisa.” 

(PUENTES, 2015, p.3) 

 

 

Candomblé: um conhecimento alternativo à matriz do pensamento colonial 
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 Ao entrarmos em contato com as experiências e saberes presentes em um terreiro de candomblé 

compreendemos assim como Hampatê Bá (2010) que a tradição oral pode parecer caótica àqueles 

que não desvelam o segredo e confundir a mentalidade cartesiana acostumada a separar tudo em 

categorias bem definidas. A tradição oral observada no terreiro pesquisado nos mostrou que o 

espiritual e o material não estão dissociados. Ela é ao mesmo tempo religião, conhecimento, ciência, 

arte, história, divertimento e recreação. Neste sentido podemos afirmar que a tradição oral no 

candomblé resiste à colonialidade do poder constituindo-se como outra episteme oposta a 

ocidental/moderna, fundada na tradição escrita. Desta maneira a palavra escrita como elemento da 

autoridade cultural eurocentrada nos remete ao problema de saber se é possível conceder à oralidade 

a mesma confiança que se concede à escrita, quando se trata de testemunho dos fatos. 

 Compreendemos que em um terreiro de candomblé, encontramos, além de religião, uma visão 

de mundo, valores, práticas, formas de se relacionar com o sagrado, com a natureza, diferentes do 

cristianismo e da matriz ocidental. Pensa-se o ser humano relacionado a um grande organismo vivo, 

uma rede de correspondência entre os orixás, a natureza e os humanos, se construindo fora dos 

binarismos mente/corpo, razão/emoção, indivíduo/natureza, sagrado/cotidiano. Desta forma 

apresenta possibilidades de se pensar a construção e transmissão do conhecimento como outra 

epistemologia, que resiste ao modo de pensar ocidental, uma postura perante a vida, um modo 

imanente que não situa o ser fora da natureza e que considera uma rede de relações entre os seres e a 

natureza. 

 Buscamos confirmar, ao lançar um olhar decolonial sobre o candomblé, se a concepção de mundo 

presente em um terreiro de candomblé resiste a forma ocidental de se pensar o mundo, o que Quijano 

(2000) chamou de colonialidade do poder. O terreiro escolhido está situado na cidade de Aparecida 

de Goiânia – Goiás e se destaca por sua atuação na luta pelo reconhecimento do candomblé e da 

cultura negra em Goiás, a atuação deste terreiro junto à sociedade acontece através da organização do 

Afoxé Omo Odé e do Fórum Goiano de Religiões de Matriz Africana. Em síntese nos propomos, 

através da realização de entrevistas com as lideranças deste terreiro, pensar o universo do candomblé 

como espaço de subjetivação autônoma que resiste à matriz colonial do poder. 

 Nosso objetivo no momento é pensar uma possível aproximação entre as reflexões do grupo 

modernidade/colonialidade/decolonialidade, com as formas de se viver/posicionar frente a vida 

presentes em um terreiro de candomblé, utilizando como base para nossa análise a experiência de 

atuação política do terreiro Ilê Oju Odé.  
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Ilê Oju Odé: atuação política como prática de descolonização 

 

 Para a comunidade dos terreiros de candomblé o Afoxé na rua representa um momento de 

celebração da cultura negra e defesa do espaço do candomblé na sociedade goiana. Estas duas 

características, o legado do primeiro candomblé de Goiânia e a articulação política deste terreiro são 

o espaço em que inserimos nossa investigação. 

 Nas reuniões do Fórum vêm se discutindo as demandas dos terreiros de candomblé. Foi 

possível perceber que a problemática da intolerância religiosa é muito presente. O Fórum tem um ano 

de existência e sua principal finalidade é fortalecer os terreiros, buscando ações para superação do 

racismo e contra a intolerância religiosa. Apesar de ser uma organização coletiva, neste momento o 

Fórum conta com uma participação muito grande do Ilê Oju Ode e da Associação Mestre Bimba. 

Uma de suas principais ações foi a realização do Primeiro Seminário do Fórum de Religiões de Matriz 

Africana do Estado de Goiás, com o tema: direitos dos povos de terreiro. Com o objetivo de promover 

a troca de experiências sobre os direitos dos terreiros, o combate ao racismo e à intolerância religiosa, 

o seminário foi realizado nos dias 13 e 14 de janeiro de 2017, no auditório da Secretaria Municipal 

de Assistência Social (SEMAS) e contou com a participação da mãe de santo Jaciara Ribeiro de 

Oxum, de Salvador-BA, e autoridades de religiões de matriz africana de Goiás. 

 A convivência semanal por mais de seis meses, entre 2016 e 2017, no terreiro Ilê Oju Odé e as 

entrevistas realizadas com as pessoas que estão à frente deste terreiro mostraram que há uma tomada 

de consciência, organização coletiva e projeto político nas ações desenvolvidas pelo terreiro estudado, 

sendo estas, o Afoxé Omo Odé e o Fórum Goiano de Religiões de Matriz Africana. Percebemos que 

além da organização e atuação coletiva há a proposição de um projeto político: defender seu espaço 

e seus direitos na sociedade goiana, combatendo a intolerância religiosa e o racismo. 

 As entrevistas nos forneceram informação preciosas sobre as concepções de Yá Omualé e Ogã 

Megeomam. Por isso compreendemos que para o entendimento completo desse trabalho é 

imprescindível a leitura das transcrições das entrevistas, que estarão disponíveis com a publicação da 

dissertação de mestrado na página eletrônica do Programa de Pós-graduação em História da 

Universidade Federal de Goiás a partir de março de 2018. Com relação ao debate conduzido pelo 

grupo modernidade/colonialidade/decolonialidade podemos afirmar, a partir da experiência no 

terreiro pesquisado, que o candomblé se constitui como conhecimento alternativo à matriz do 

pensamento colonial, ou utilizando o conceito de Walsh (2013) como exemplo de uma “pedagogia 

decolonial”. Em nossa compreensão esta forma de transmissão do conhecimento dentro do candomblé 
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produz uma outra sociabilidade que estabelece uma relação entre a atuação política e a aprendizagem 

no candomblé como uma outra epistemologia, alternativa à matriz colonial do poder. 

 Identificamos em nosso trabalho de campo que ao aprender fazendo, música, tradição, cultura, 

religião, de forma indissociável há um fortalecimento dos vínculos entre os indivíduos direcionando-

os em torno de objetivos em comum. Outra característica observada está relacionada à questão 

ambiental. Percebemos que na rotina do terreiro o que prevalece é outra maneira de se relacionar com 

a natureza e a coletividade, outro modelo de ralações sociais. 

 Percebemos que a forma como se aprende o conhecimento sobre o candomblé, a música, os 

ritmos, as danças, as rezas, o uso das plantas e dos animais, as preferências de cada orixá se dão em 

uma relação extremamente hierárquica, mas que gera uma imersão de todos, produz um sentimento 

de dar o seu melhor, pois acredita-se que a natureza, os orixás e as pessoas formam um grande 

organismo vivo e correspondente entre si. 

 A frase aprender fazendo foi dita várias vezes. Isso nos leva a acreditar em outra sociabilidade, 

a do aprender fazendo, que produz uma imersão, um compromisso com o grupo. O exemplo concreto 

dessa afirmação foi confirmado em inúmeras situações na convivência com as pessoas do Ilê Oju 

Odé. Mesmo não passando de um curioso dos saberes presentes em um terreiro de candomblé, como 

foi dito anteriormente, fui indicado para realizar tarefas como: ajudar no sacrifício de animais; colher 

folhas específicas; encontrar o local correto para colocar oferendas para orixás e caboclos; tocar 

atabaques e agogô, dentre outras. Todas essas são atividades das quais possuo um conhecimento 

mínimo adquirido no pouco tempo de convivência com Yá Omualé, Ogã Megeomam e filhos e filhas 

de santo do Ilê Oju Odé. Porém, mesmo sem saber ao certo o que estava fazendo eram destinadas a 

mim essas tarefas, o que me leva a buscar na memória alguma história que haviam me contado, na 

cozinha, de forma quase distraída, a observar como os outros faziam, a agir intuitivamente, enfim, a 

aprender fazendo.  

 Uma religião que por séculos vem resistindo à exclusão, marginalização e guardando seus 

saberes na oralidade, tem muitos segredos. O que propomos ao cruzar nossa experiência no terreiro 

pesquisado com o debate teórico é pensarmos uma alternativa intercultural que considere diferentes 

saberes. 

 As entrevistas e a convivência no terreiro nos leva a crer que um aspecto importante da 

pedagogia decolonial presente no Fórum e no Afoxé é “a ideia de que o conhecimento da sociedade 

deve partir da prática, entendida como expressão vivencial e como fundamento epistêmico lógico” 

(WALSH, 2013, p. 82). Reivindicando a legitimidade do pensamento afrodescendente acreditamos 

que a atuação do terreiro Ilê Oju Odé na organização dos terreiros de candomblé possibilita a 
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valorização do aporte cultural africano, cria um espaço de discussão política no qual o terreiro se 

torna um espaço de ressignificação da vida. Nossa experiência no terreiro nos mostrou a 

complexidade desta realidade social, marcada por uma relação de sociabilidade que, assim como 

destaca Walsh ao estudar as pedagogias decoloniais, produzem uma “intersubjetividade, 

reconhecimento mútuo, solidariedade subalterna” (WALSH, 2013, p. 173). 

 

 

Considerações  

 

 Nossa pesquisa foi participante e sistemática, uma vez que nos envolvemos e participamos 

efetivamente das atividades religiosas do terreiro, das reuniões do Fórum, do primeiro seminário do 

Fórum e da organização e apresentação do Afoxé na caminhada de rua. Outra questão fundamental 

para nosso trabalho foi a boa relação com as duas pessoas que lideram o terreiro Ilê Oju Odé, foram 

fundamentais, pois proporcionaram condições especiais para o desenvolvimento da pesquisa, nos 

dando livre acesso a lugares e fatos da história deste terreiro. 

 Antes mesmo da conclusão desta pesquisa já havíamos alcançado o mais gratificante resultado: 

as amizades que surgiram ao longo destes meses. Eu, que não tenho em minha trajetória de vida um 

histórico de luta contra o racismo e a intolerância religiosa, fui acolhido nesta comunidade que 

permitiu que o que eu vi e ouvi fosse relatado em minha dissertação. 

 Estar em contato direto com a organização dos terreiros de candomblé pensando as questões 

levantadas por parte dos estudos decoloniais nos levou a observar primeiramente os objetivos de 

índole intelectual e política de nosso trabalho. Esta reflexão nos levou a perceber que nosso 

compromisso com a comunidade estudada tem como objetivo reivindicar a legitimidade do 

pensamento afrodescendente na sociedade goiana, através do candomblé. Buscamos inspiração no 

compromisso social que Frantz Fanon (1973, p. 191) nos mostra ao afirmar que, “O negro não é. Não 

mais que o branco. Os dois têm que separar-se das vozes desumanas que foram de seus respectivos 

antepassados para que assim nasça uma genuína comunicação.” Desta forma destacamos que em 

nosso caso, o terreiro é um espaço de ressignificação da vida.  

 Acreditamos que o Afoxé e o Fórum se constituem como espaços de conscientização e luta, e 

que seu objetivo maior é intervir na estrutura racial de nossa sociedade através do combate ao racismo 

e a intolerância religiosa. Acreditamos também que a luta dos terreiros de candomblé em Goiânia e 

Aparecida, que pudemos acompanhar nestes últimos meses, se aproxima do que Walsh (2013, p.24) 

quer dizer ao afirmar que “a crise da colonialidade do poder sugere rachaduras, rupturas na ordem e 
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nos padrões de poder, transição e revolução”. 

 O destaque do Ilê Oju Odé está na articulação de ações para a organização da comunidade dos 

terreiros de candomblé de Goiânia e região. Nas reuniões que participamos os temas em destaque 

foram a organização dos terreiros para se combater a intolerância religiosa e a conscientização com 

relação aos seus direitos. O principal resultado alcançado foi a organização do primeiro Seminário 

que ocorreu nos dias 13 e 14 de janeiro 2017. 

 Através das entrevistas e da convivência pudemos concluir que o Fórum é uma organização 

dos terreiros para defender seus interesses, resolvendo seus problemas através de uma articulação 

política e social. Dessa forma, religião e organização política se misturam na busca por encontrar 

saídas para os problemas criados por uma sociedade racista, o que faz surgir a necessidade de 

organização dos terreiros.  

 O sentido do representar-se a si mesmo, que se apresenta como resposta a imagem negativa 

imposta por uma sociedade racista, é o de buscar soluções para os problemas, buscar caminhos de 

uma organização autônoma, buscar alternativas, encontrar saídas. As perspectivas epistemológicas 

contemporâneas apontam o potencial de transcender os marcos epistemológicos da ciência moderna, 

no sentindo de superar a visão hegemônica eurocêntrica. No contexto dos estudos decoloniais, 

múltiplas formas de saber e crer devem ser consideradas. Diferentes iniciativas teórico-práticas 

buscam desconstruir tanto o modelo universalizante, quanto os particularismos exclusivos. Nossa 

experiência com o terreiro pesquisado nos levou a acreditar que a relação entre a natureza, os orixás 

e os homens pode ser compreendida como uma crítica ao antropocentrismo. Acreditamos encontrar 

no candomblé e mais especificamente na atuação política do terreiro observado outras possibilidades 

de articulação natureza/cultura que geram outras sociabilidades. 

 Ao analisarmos as entrevistas de Yá Omualé e Ogã Megeomam identificamos que ponte central 

das duas falas está em afirmar que o protagonismo deste terreiro acontece por conta de manter a 

tradição do primeiro candomblé de Goiás. Acreditamos que a estratégia de abordagem qualitativa 

através da realização das duas entrevistas deu certo, por serem os mais velhos e as lideranças do 

terreiro, identificamos memórias importantes de momentos decisivos para o grupo, como por 

exemplo os motivos da separação com o antigo terreiro. O debate que empreendemos é teórico e 

prático uma vez que se relaciona com as demandas e a realidade cotidiana do terreiro pesquisado, 

com o objetivo de problematizar a subalternização que é epistêmica e ontológica, propondo a 

superação intercultural e crítica. Este caráter de imersão, de participação na organização e luta dos 

terreiros foi orientado pelos estudos de Walsh (2013), que nos fala da investigação/ação participativa 

e da educação popular na reconstrução coletiva da história de grupos subalternizados. A autora afirma 
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que, 

 

Eu gostaria de começar a apontar a maneira em que estas contribuições responderam ao 

menos a duas premissas que considero central: em primeiro lugar, que é necessário conhecer 

a "realidade" dos setores populares para o qual a "recuperação" de sua história é essencial, e 

a segunda, como a partir desses processos de recuperação histórica pode se dar conta de 

"outras" narrativas históricas que confrontam a considerada como oficial. Estas premissas 

explicam a confluência dos campos de conhecimento e de práticas políticas e organizacionais 

que, incluindo suas peculiaridades, incidem na origem da recuperação coletiva das histórias. 

(WALSH, 2013, p. 72) 

 

 Por fim, a conclusão do nosso trabalho confirmou as hipóteses que levantamos no início de nossa 

pesquisa: a atuação do Ilê Oju Odé se caracteriza como prática de descolonização, uma vez que, 

através do Fórum e do Afoxé, organiza a comunidade dos terreiros de candomblé de Goiânia e região 

metropolitana no combate ao racismo, à intolerância religiosa e à invisibilização imposta aos 

praticantes dessa religião na sociedade goiana. 
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