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Apresentação 

 

 O Programa de Pós-Graduação em História Social da UERJ publica os 

trabalhos completos apresentados por seu corpo discente no V Seminário Interno do 

PPGHS, realizado entre 12 e 14 de setembro de 2017. O evento promoveu, por meio 

da apresentação de trabalhos dos discentes, debates em torno de diversas temáticas, 

suscitando a troca de experiências entre professores e alunos, contribuindo, assim, 

para a construção de mais um espaço de discussão científico-acadêmico. 

 Com pesquisas vinculadas às linhas de pesquisa contempladas pelo Programa 

– Território, relações de poder e movimentos sociais; Território, identidades e 

representações; Historiografia e ensino de história, os alunos se apropriaram do 

universo acadêmico, percorrendo diferentes campos, abordagens e tempos do fazer 

histórico. Políticas de territorialização, movimentos sociais, trajetórias individuais, 

identidades e políticas de memória, religiões e religiosidade, relações de gênero, 

relações de poder, imigração, escrita e ensino da história, entre outros temas, foram 

discutidos pelos mestres, mestrandos e doutorandos em seus trabalhos.  

 Participaram do evento, como debatedores, docentes internos e externos ao 

Programa, de diversos Programas do estado do Rio de Janeiro, realizando a leitura e 

análise de trabalhos distribuídos em 11 mesas, organizadas tematicamente. 

 Deixamos aqui nosso agradecimento à generosa contribuição de todos os 

presentes, para o desenvolvimento das pesquisas, em curso, assim para o sucesso do 

Seminário. Não podemos deixar de mencionar o apoio da coordenação do PPGHS, da 

direção da FFP e da FAPERJ, a participação de alunos da graduação e da pós-

graduação, como ouvintes e monitores durante o evento, bem como dos membros da 

comissão organizadora. Consideramos que esta tenha sido uma oportunidade ímpar 

de integração entre pós-graduandos e docentes, bem como de graduandos da UERJ-

FFP e de diferentes instituições. 
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9:00 - 9:15 - ABERTURA - Coordenação do Programa de Pós-Graduação - PPGHS - e 

direção da Faculdade de Formação de Professores – UERJ. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES 

 

9:15 - 12:15 - BIOGRAFIAS E TRAJETÓRIAS - Coordenadoras: professoras Márcia 

de Almeida Gonçalves (PPGHS-UERJ) e Camila Borges (UERJ) - Auditório/bloco C. 

 

1. Monique Santana de Oliveira Sousa - Conflitos em papéis: Abreu e Lima e as 

ideias políticas no Brasil e na América- Hispânica.  

 

2. Nádia Marcella Siqueira Silva - Martins Penna, a ideia de nação e teatro popular 

brasileiro (1833-1848).  

 

3. Nathan Pereira Barbosa - O papel das biografias na construção, atualização, 

apropriação e disputa da memória do “Rei Pelé”: algumas possibilidades de 

pesquisa.  

 

4. Stefania Macena Wolff - "Glória Feminil": Biografia e Cultura Histórica na 

Construção da Mulher Brasileira.  

 

5. Thiago de Souza Junior - Pode voltar quem se nunca foi?  A biografia moderna, 

um jeito de povoar o passado.  

 

6. Carolina Dantas – Patrício Teixeira: um músico negro no rádio (1920-1950). 

 

7. Diego Ramos – O “espião nazista” Raymundo Padilha. 

 

8. Lorena Gouvêa de Araújo - Usos do passado na obra de Inca Garcilaso de 

la Veja. 

 

 
PROGRAMAÇÃO 

 12 de setembro de 2017 (terça-feira) 
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14:00 - 16:00 -  MILITARES, GOLPE E DITADURA - Coordenador: professor 

Renato Lemos (UFRJ) - Auditório bloco C. 

 

1. Lucas Augusto Duarte de Oliveira - Uma única verdade melancólica: luta 

armada, movimentos sociais e golpes de estado na cobertura internacional da 

revista Veja (1969-1973).  

 

2. Peter Sana - Igreja e resistência na Baixada Fluminense em tempos de repressão 

militar (1964-1985).  

 

3. Sandro Gomes - Jacareacanga e Aragarças: As revoltas, a conjuntura política e 

os precedentes históricos. 

 

4. Sonja Ribeiro Longo - O fim da experiência democrática em Nova Friburgo.  

 

5. Vanessa Oliveira Benedito - A Lei de Segurança Nacional e suas consequências 

durante a Ditadura Militar. Adriana de Souza Carvalho - Representações Sociais 

e Construção da Memória no Oriente Português: Aspectos da Presença Jesuítica 

na China.  

 

 

 

 

14:00 - 16:00 - IMPÉRIO COLONIAL PORTUGUÊS - Coordenador: professor 

Ronaldo Vainfas (PPGHS-UERJ) – Miniauditório. 

 

1. Eduardo Borges de Carvalho Nogueira - Vivências fronteiriças: heterodoxias 

religiosas no Concão e no Guzerate luso-indianos (1510-1640).  

 

2. José Vinicius da Costa Meneses - A justiça e o zelo religioso nos espelhos de 

príncipes portugueses no século XVI. Alguns debates sobre a pesquisa.  

 

3. Priscila Ketlin Garcia Oliveira - A presença portuguesa no Malabar (séculos XVI 

– XVII): os enfrentamentos culturais nas narrativas de Zinadím e Diogo 

Gonçalves.  

 

4. Rozely Menezes Vigas Oliveira - A hierarquia no claustro feminino do Monte 

Santo em Goa.  
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16:15 - 18:00  - ESCRAVIDÃO, CIDADANIA E ABOLIÇÃO - Coordenadora: 

professora Keila Grinberg (Unirio) - Auditório bloco C. 

 

1. Barbara Costa de Oliveira - Imagens e representações do Quilombo dos 

Palmares: uma análise comparativa de Zumbi e Ganga-Zumba. 

 

2. Camila de Sousa Freire - O Instituto do Ceará e a formação de uma identidade 

regional a partir do movimento abolicionista cearense (1887-1950).  

 

3. Jônatas Roque Mendes Gomes - O conceito de pacto social na segunda 

legislatura do Império do Brasil: leituras de Antonio Rebouças e Evaristo da 

Veiga (1830-1833). 

 

4. Maria Auxiliadora de Azevedo Coutinho e Castro - Praticas jurídicas de 

liberdade - fronteira oeste do Brasil – século XIX.  

 

5. Matheus Monteiro Pedrosa - A importância da instituição escrava no Império e 

o retorno da questão servil no parlamento.  

 

 

 

 

16:15 - 18:00 - PRIMEIRA REPÚBLICA, MOVIMENTOS SOCIAIS, 

IMIGRAÇÃO E POLÍCIA - Coordenadora: professora Surama Conde de Sá Pinto 

(UFRRJ) – Miniauditório. 

 

1. Carolline de Medeiros Sanches - A retomada das políticas migratórias 

brasileiras entre 1907-1914.  

 

2. Rodrigo Maia Monteiro - Circulação de ideias e controle do corpo no início do 

século XX no Brasil: Elysio de carvalho e o Boletim Policial (1907-1918).  

 

3. Sayonara Faria Sisquim As vilas operárias no governo Hermes da Fonseca: o 

movimento operário e a luta por moradia. 

 

4. Táysa Goulart Mota Vieira - As forças estatais e o controle dos pobres: enfoque 

sobre o crime de capoeiragem.  

 

5. Isabel Aragão – Vidas à deriva: os navios-prisões da Primeira República.  
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9:00 às 10:30 – CONFERÊNCIA DE ABERTURA - professor Marcelo Magalhães 

(UNIRIO/ CAPES) - A pós-graduação em História no Brasil - Auditório/bloco C. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES 

 

 

10:30 - 12:30 - O PAPEL DA IMPRENSA, REPRESENTAÇÕES E PODER - 

Coordenadora: professora Ana Paula Goulart (UFRJ) - Auditório bloco C. 

 

1. Daiana Maciel Areas - Correio da Manhã: A “ortografia da casa” e o “discurso do 

dono”. 

 

2. Nathalia Pacheco Heringer - As representações de “favela” e “favelado” na 

imprensa carioca (1966-1971). 

 

3. Renata Fernandes da Silva Nogueira - Cidadania nas páginas de O Malho. 

 

4. Vívian Marcello Ferreira Caetano - Vozes femininas na imprensa carioca: gênero, 

condição feminina e relações de poder (1910-1950). 

 

5. Guilherme Cavotti – A imigração virou notícia: os deslocados e refugiados da 

Segunda Guerra Mundial na imprensa. 

 

6. Julio Cezar – Existe a possibilidade de um capitalismo democrático?  

 

 13 de setembro de 2017 (quarta-feira) 
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1. Alberto Toledo Resende - Reconfigurações territoriais a partir da 

implementação de terminais pesqueiros públicos no Brasil do início do século 
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2. Caroline dos Santos Souza - Dentro da favela a floresta reaparece: a favela e a 

recuperação ambiental executada pelo Mutirão de Reflorestamento (1986-2009). 

 

3. Milaysa de Oliveira Cabral Paz - Diferentes usos do espaço e conflitos: a 

relação entre o Porto Sudeste e os pescadores artesanais da Ilha da Madeira 

(Itaguaí – RJ). 

 

4. Regiane Aparecida Costa Nozaki - Migração industrial para a periferia 

capitalista e a exploração dos trabalhadores e da natureza: o caso do desastre de 

Mariana MG. 

 

5. Tamires Santos Pereira - A conquista dos territórios indígenas no vale do Rio 

Mucuri e a atuação da Companhia de Colonização, Navegação e Comércio, 

criada pelo senador Teófilo Ottoni em 1847. 

 

 

 

 

14:00 - 16:00 - RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE – Coordenadora: professora Cecília 

Mariz (UERJ) - Auditório/bloco C. 

 

1. Camilla Fogaça Aguiar - Aparecida Panisset: Uma prefeita na linha de frente da 

Guerra Santa. 

 

2. Danilo Monteiro Firmino - O ateísmo da Associação Brasileira de Ateus e 

Agnósticos (ATEA): influências do iluminismo e “neo-ateísmo” na busca pela 

identidade ateísta brasileira. 

 

3. Érika Maria de Araujo Pessanha - Conectados com Deus: a palavra da igreja no 

mundo virtual. 

 

4. Grazyelle de Carvalho Fonseca - O riso como uma estratégia narrativa e 

performática do campo religioso na internet. 
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16:00 - 18:30 - INTELECTUAIS, POLÍTICA E REPRESENTAÇÕES - Coordenadoras: 

professoras Ana Paula Barcelos (PPGHS-UERJ) e Rebeca Gontijo  (UFRRJ) - 

Auditório/bloco C. 

 

 

 

1. Vinícius da Silva Ramos - Ação Integralista Brasileira: uma revisão histórica. 

 

2. Antonio Maureni Vaz Verçosa de Melo - Mapeando território: atuação dos 

intelectuais na Era Vargas no Piauí 1930-1945. 

 

3. Bruno Rodrigues Pimentel - “Feira de Águas de Meninos”: economia, discursos e 

representações. 

 

4. Leda Agnes Simões de Melo - As secas e a identidade nacional na década de 1930: 

os casos do Ceará e de Santiago del Estero. 

 

5. Lorhan Lascolla de Souza - Engenharia, arquitetura e arte: Ernesto da Cunha de 

Araújo Viana (1852-1920) e a defesa do estilo colonial brasileiro. 

 

6. Rafael Navarro – As eleições de 1950 no estado do Rio de Janeiro: uma análise dos 

materiais da campanha de Amaral Peixoto. 

 

7. Adna Gomes Oliveira – A atuação do corpo diplomático brasileiro durante a 

formação e consolidação da ONU entre 1945 e 1950. 
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9:00 - 12:00 - HISTORIOGRAFIA E ENSINO DE HISTORIA - Coordenadoras: 

professoras Sônia Wanderley (PPGHS) e Carmen Gabriel (UFRJ) - Auditório/bloco C. 

 

1. Claudia Patrícia de Oliveira Costa - Baixada Fluminense, Nova Iguaçu e os 

municípios de recente emancipação: os caminhos da elaboração de uma cultura 

histórica. 

 

2. Acácia Regina Pereira - Tradição do Ensino de História: inovações presente no 

primeiro documento de História da BNCC.  

 

3. Diogo Alchorne Brazão - As disputas na elaboração da BNCC de história. 

 

4. Diogo da Costa Salles - Ensino de história e a defesa da "neutralidade": Cultura 

histórica escolar em tempos de "escola sem partido".  

 

5. Fabrícia Vieira de Araújo - Os direitos humanos em análise: um olhar sobre o 

direito à memória e o ensino de História. 

 

6. Luiza Rafaela Bezerra Sarraff - Entre continuidades e rupturas: Uma análise 

comparativa dos editais do Programa Nacional do Livro Didático. 

 

 

7. Rafael Monteiro de Oliveira Cintra - Ensino de História, Cinema e produção de 

presença 

 

8. Renata da Conceição Aquino da Silva - O ensino de história em um presente 

amplo. 

 

9. Renato Coelho Barbosa de Luna Freire - A sala de aula de História: professores e 

estudantes como autores de narrativas. 

 

 
 

 14 de setembro de 2017 (quinta-feira) 
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14:00 - 17:00 - IDENTIDADES E POLÍTICAS DE MEMÓRIA – Coordenadores: 

professores Rui Fernandes (PPGHS) e Luciana Heymann (CPDOC) - Auditório/bloco C. 

 

1. Letícia Freixo Pereira - O papel do Museu da Imagem e do Som na 

monumentalização da cultura popular brasileira. 

 

2. Rodrigo Sampaio Pinto - Memória e identidade do migrante nordestino no 

município de Duque de Caxias (RJ): 1943 – 1964. 

 

3. Tiago Braga da Silva - A atuação dos arquivos públicos no contexto atual de 

expansão da luta pelo direito à memória. 

 

4. Eliana Santos da Silva Laurentino - Instituto Histórico Vereador Thomé Siqueira 

Barreto: Um projeto de escrita da cidade de Duque de Caxias (RJ). 

 

5. Jamylle de Almeida Ferreira - Uma disputa por terra e significado: Segurança 

Nacional ou sobrevivência no Imbuhy?   

 

6. Marlon Barcelos Ferreira - O Povoamento Pré-Histórico da Região dos Lagos: 

esquecimentos e lembranças. 

 

7. Michele de Barcellos – A Exposição Antropológica Brasileira de 1882: práticas de 

colecionamento e exibição humana no Museu Nacional. 

 

8. Vanessa Kellner Francis Santos - O uso do “orientalismo” pelos imigrantes como 

forma de inserção social na cidade Rio de Janeiro. 

 

9. Antônio Carlos Silva Nogueira – O batuque do corpo como vetor semântico de 

uma historia herdada: batuqueiros e batuqueiras ao som do Lundu, no sagrado e no 

profano. 
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Trabalhos completos 
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TRADIÇÃO DO ENSINO DE HISTÓRIA: INOVAÇÕES PRESENTE NO 

PRIMEIRO DOCUMENTO DE HISTÓRIA DA BNCC. 

ACÁCIA REGINA PEREIRA 

Programa de Pós Graduação em História Social / UERJ-FFP 

INTRODUÇÃO  

Primeiramente, julgo importante destacar que esse trabalho é um recorte da 

pesquisa da minha dissertação de mestrado intitulada “Base Nacional Comum 

Curricular e o Ensino de História: Em foco o Ensino de História da África e dos Afro-

Brasileiros”.  

A BNCC foi elaborada em três diferentes versões, na primeira versão, pode ser 

observado a tentativa de diversos rompimentos com pontos apresentados 

“tradicionalmente” no currículo de História, porém esse processo gerou diversas críticas 

por parte de professores pesquisadores defensores do modelo eurocêntrico amplamente 

adotado no ensino de História.  Entre as críticas que foram feitas a primeira versão do 

Componente Curricular História está o fato desse currículo apresentar uma centralidade 

na discussão sobre a temática da cultura indígena, africana e afro-brasileira, segundo 

Ronaldo Vainfas em seu artigo publicado no site do Jornal A Folha de S. Paulo. Após 

diversas críticas sobre a primeira versão da BNCC, foram criadas a segunda e a terceira 

versão do documento, onde podemos identificar a volta de um modelo curricular 

eurocêntrico. Tais ponto aqui apontado nos levou a analisar esse componente curricular 

de História na tentativa de observar como foi proposta a abordagem sobre as temáticas 

sobre a cultura africana. 

Desta forma, o objetivo desse trabalho é analisar a primeira versão do 

Componente Curricular História da BNCC, mais especificamente os anos finais do 

Ensino Fundamental, a fim de apontar a incorporação da lei 10.639/2003 nesse 

currículo e observar como ocorre a tentativa de ruptura de um currículo considerado 

tradicional. Além disso, tem como necessidade uma contextualização do período de 

elaboração da BNCC, com intensão de justificar um dos porquês de tal repercussão em 

torno do Componente Curricular História. 

Com base no que foi aqui posto, a questão levantada para a realização desse 

trabalho é: Em que pontos a primeira versão da BNCC rompeu com a tradição presente 
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no currículo de História? Se esse currículo traz inovações que rompem com a histórica 

que se ensina na escola atualmente, que inovações são essas? Até que ponto a questão 

étnico racial faz parte desse movimento de rompimento? 

Para responder a esse questionamento, será trabalhada duas linhas de 

argumentação. Primeiramente, será apresentada a tradição incorporada no currículo de 

História além de relacionar a identidade, memória e o ensino de História a partir da 

obrigatoriedade prevista pela legislação de nº 10.639 de 2003 e, por fim, será 

apresentado como a seleção de determinados conteúdos e exclusão de outros no 

documento da BNCC pode interferir na identificação dos alunos enquanto negros e até 

mesmo enfatizar uma memória positiva ou negativa, acerca de seus antepassados, para 

esses alunos. 

ENSINO DE HISTÓRIA: UMA QUESTÃO DE TRADIÇÃO, IDENTIDADE E 

MEMÓRIA 

Nesse tópico será apresentado qual tradição era essa que marcava o currículo de 

História, além de dar foco ao debate entorno da relação entre identidade, memória no 

currículo de História com a finalidade de perceber o currículo, também, quanto lugar de 

disputa de diferentes grupos.  Dentre as diferentes opções metodológicas, buscarei nos 

sumários dos livros identificar qual conteúdo é tipicamente apresentado aos alunos, 

procurando entender que identidade tenta-se construir. Será evidenciado, também, o 

currículo enquanto local de disputa por identidade e memória. 

 Circe Bittencourt (2007) aponta que a história do Ensino de História comprova 

que, “a partir do processo de constituição de disciplina escolar no século XIX, sua 

finalidade fundamental é a construção de uma identidade nacional, justificando-se sua 

permanência e obrigatoriedade nos diversos currículos no Brasil. ” (BITTENCOURT: 

2007, P. 34) essa afirmação também é defendida por Mario Carretero (2010). A partir 

dessa ideia acreditamos que a ausência de determinados conteúdos no currículo de 

História irá interferir na identidade dos alunos e reconhecimento de alguns sujeitos 

históricos como personagens ativos na formação do Brasil. 

Partimos de um princípio de que o currículo de História é eurocêntrico, marcado 

por um modelo Quadripartite onde a História ensina é dividida de acordo com a história 

europeia (Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea). Mas 

como pode-se quebrar uma tradição? Josefina Carmen Diaz de Mello (2002) afirma que 
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a tradição é um passado relevante; e utiliza a ideia de Gramsci para caracterizar o termo 

“seletivo” enquanto uma escolha de significados e práticas consideradas importante ao 

passo que outras são invisibilizadas e excluídas. Isso pode ser percebido quando vemos 

um currículo de história onde é selecionada uma história europeia ou voltada a Europa 

enquanto passado mais relevante para ser ensinado nas escolas, e negligencia em alguns 

casos a própria história local, dos africanos e afro-brasileiros.  

Circe Bittencourt (2004) fala sobre a importância dos livros didáticos onde ela 

destaca que “os livros didáticos, os mais usados instrumentos de trabalho integrantes da 

‘tradição escolar’ de professores e alunos, fazem parte do cotidiano escolar a pelo 

menos dois séculos” onde “a produção dessa literatura didática tem sido objeto de 

preocupações especiais de autoridades governamentais; os livros didáticos de História, 

particularmente, têm sido vigiados tanto por órgãos nacionais como internacionais.” 

(BITTENCOURT, 2004: 299). É importante salientar que por ser em diversos casos, o 

único livro que o indivíduo em sua casa, o livro didático para além de um importante 

recurso didático e serve como ferramenta para construção dessa tradição. Além dos 

fatores anteriormente apresentados, a utilização do livro didático de História se justifica 

por compreender que este é uma ferramenta que traz uma sugestão de ensino que pode 

ser seguida em todo o Brasil, apesar de em teoria não ter ainda um currículo comum a 

todo o Brasil. 

Para perceber qual história é enfatizada no ensino da História, procuramos 

analisar os sumários de livros didáticos. A escolha pelos sumários dos livros veio pois 

no momento não ter nenhum tipo de currículo comum em vigor, além do fato de o livro 

didático ser na maioria das vezes o único livro que o aluno vá ter em casa e como único 

livro pode ser formador não só do aluno como dos demais membros de sua família. 

Isto posto, o que a tradição inventada na história que se ensina apresenta para a 

construção dessa memória e consequentemente da identidade desses alunos? 

Em linhas gerais, nos conteúdos referentes ao 6º ano do Ensino Fundamental
1
 

podemos encontrar alguns conceitos básicos, como o que é a História, as diferentes 

                                                           
1
 Para essa breve análise foram utilizados os sumários das coleções História, Sociedade e Cidadania 

(2016) de Alfredo Boulos Jr; Projeto Apoema História (2013) de Renato Mocellin e Vontade de Saber 
História (2015) de Marcos Pellegrini, Adriana Dias e Keila Grinberg. Coleções essas destinadas aos alunos 
dos anos finais do ensino fundamental. A similaridade dos sumários, apesar da diferença entre as 
editoras (respectivamente FTD, Editora do Brasil e FTD) e os anos de publicação e dos próprios autores, 
oferece alguns indícios da tradição que tencionamos demonstrar. 
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noções de tempo necessárias para entender a História, como a História é construída, as 

diferentes fontes utilizadas pelos historiadores para a produção historiográficas e a 

divisão da História. É abordado a história da humanidade desde a teoria do surgimento 

do homem, passando pela pré-história e pelas civilizações que surgiram na Antiguidade 

no Oriente Médio, África, Ásia, América e Europa (Mesopotâmia, Egito, Cuxe, 

Fenícios, Hebreus, Pérsia, China, Grécia e Roma).  

No 7º ano do Ensino Fundamental, na maioria dos livros analisados, é abordado 

o Império Romano do Ocidente (Império Bizantino), o surgimento do Islã, a formação, 

o apogeu e o declínio do mundo feudal, incluindo o poder da igreja até o Renascimento 

comercial e urbano, que seria de suma importância para as mudanças que daria fim ao 

feudalismo. Em seguida, é abordado início da Idade Moderna através da formação dos 

Estados Nacionais, o Renascimento, as Reformas Religiosas, a expansão marítima e a 

centralização do poder no absolutismo monárquico. É evidenciado também as diferentes 

culturas na Ásia, África e América antes da chegada dos Europeus e as sociedades 

coloniais que se formaram na América (colonizadas por Espanha, Inglaterra, França, 

Holanda e Portugal). 

No 8º ano do Ensino Fundamental é abordado conteúdos referentes ao período 

entre os séculos XVII e XVIII, quando aconteceram as revoluções Inglesa, Iluminista, 

Industrial, Francesa e Revolução Americana. É tratado também a Expansão da América 

Portuguesa, na qual são abordados conteúdos como a Invasão Holandesa, o 

bandeirantismo, a mineração e as revoltas internas ocorridas no século XVIII, marcando 

o início do processo de Independência. Sobre a Independências na América trata-se o 

Processo de Independência da América Espanhola e Portuguesa e por fim é abordado o 

Brasil Império. 

No 9º ano do Ensino Fundamental enfoca conteúdo da História mundial e do 

Brasil no início do século XX até a primeira década do século XXI. São abordados 

conteúdos referentes ao período de Industrialização e Imperialismo, Primeira Guerra 

Mundial e Revolução Russa, a consolidação da República no Brasil (1894 – 1930), 

passando pelo Período entre as Guerras Mundiais, a Segunda Guerra Mundial e o 

Governo de Vargas no Brasil. Dando sequência, temos o mundo no período da Guerra 

Fria, descolonização da África e Ásia, conflitos no Oriente Médio. No Brasil e América 

Latina temos a redemocratização no Brasil após o fim do Estado Novo, a Ditadura 
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Militar, Populismo. E por fim, temos o fim da URSS e a nova ordem social no Brasil e 

no Mundo. 

Dessa forma, pode-se observar que um ensino de História marcado por um 

modelo quadripartite, onde a História da Europa é o foco principal. Um fato curioso é 

que na Coleção História Sociedade e Cidadania do 6º ano, o autor em um dos tópicos do 

capitulo 2 sugere o estudo de uma divisão tradicional da História, o que já aponta que há 

uma tradição no ensino de História escolar. 

Essa perspectiva eurocêntrica no currículo de História que invisibiliza o ensino 

da História dos Africanos e dos afrodescendentes é apontada por Diego Dezidério 

(2016) que em sua dissertação observou que os livros didáticos de história segue um 

modelo tradicional eurocêntrico, fazendo com que apesar de existir uma obrigatoriedade 

da inserção do Ensino de História da África dos afro-brasileiros e demais assuntos 

relacionados da lei 10.639/03 desde o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 

2005, a sua introdução nos livros didáticos de História ainda seja de forma gradativa. 

Isso só reforça o caráter eurocêntrico do currículo de História. 

Quando se fala que a incorporação da lei 10.639/03 nos livros didáticos ocorre 

de forma gradual, nos remete o conceito de tradição inventada de Eric Hobsbawn 

(1984). Para o autor, a tradição pode ser inventada a partir de práticas (normalmente 

aceitas) e ritos (que reforçam valores a partir da repetição). Ou seja, para ser aceito ou 

incorporado esses conteúdos não poderia romper com essa tradição de forma brusca, 

mas sim a partir da pratica e repetição, aos poucos. Esse conceito é incorporado por Ivor 

Goodson (2008) ao currículo escolar que é exemplificado como “invenção de tradição”. 

Como uma tentativa de implementar a lei nesses livros didáticos analisados 

podemos encontrar uma História da África que surge como berço da humanidade; passa 

para as grandes civilizações antigas; passa pelas culturas africanas antes da chegada do 

europeu no século XIV e XV; segue pelo Trafico Atlântico de escravos e pela 

escravidão dos africanos no Brasil e abolição da escravidão. A África volta a ser 

destacada no novo período de colonialismo europeu sobre a África no século XIX e em 

sua descolonização no século XX. A partir disso, podemos perceber que há uma 

valorização da história europeia muito maior do que da africana, pois por conta desse 

modelo quadripartite a história da África é apresentada sempre a partir do contato e da 
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interferência do europeu, o que cria uma ideia de superioridade através da valorização 

europeia/branca.  

Antes de mais nada, é importante destacar que assim como Joel Candau (2011), 

entendemos que existe uma relação entre a identidade e a memória, uma vez que não 

pode existir identidade sem memória, nem memória sem identidade. Para além disso, 

também é importante destacar, que assim como Michel Pollack (2007), entendemos que 

a memória está associada a uma questão de poder, uma vez que interfere na seleção do 

que “deve” ser lembrado e o que “deve ser esquecido”. 

Como indica Amílcar Pereira (2013), o racismo define quem vai ter 

oportunidade perante a sociedade. Entende-se que o racismo é um dos responsáveis por 

estruturar a desigualdade em diversas áreas da sociedade brasileira, fato perceptível na 

educação, por exemplo. É importante destacar, que apesar do racismo interferir de 

forma direta no sistema educacional, e na disciplina de história, em inúmeros momentos 

ocorre um processo de invisibilização e/ou naturalização das práticas e conteúdos 

racistas, fato que influencia diretamente na percepção dos alunos, professores e 

pesquisadores. Para o autor, essa invisibilização do racismo ocorre por que o brasileiro 

nega ser racista e essa negação está ligada a ideia de: i) democracia e igualdade social; 

ii) se disfarça através da estratificação social.  

Esse entendimento, se aproxima da ideia de Achille Mbembe (2014) que destaca 

que uma das orientações do racismo é a recusa de ver, isto é, uma pratica de ocultação e 

negação que busca gerar esquecimento.  Cabe evidenciar que essa negação vai interferir 

na presença do racismo na escola e impactar na formação de nossas crianças e 

adolescentes tendo em vista que a memória dos grupos discriminados é invisibilizada.   

Sendo o currículo um texto racial, e a história hegemonicamente ensinada é 

eurocêntrica, como a primeira versão da BNCC rompeu com o que se 

“tradicionalmente” ensina? 

DISPUTAS NO COMPONENTE CURRICULAR HISTÓRIA DA BNCC 

A tentativa de construir um currículo nacional não é novidade. Essa 

“necessidade” de um currículo comum a todo o território brasileiro vem sendo pensada 

desde a década de 1980, contudo, é a partir de 2014 (com a aprovação do Plano 

Nacional da Educação - PNE), que esse projeto vem ganhando corpo e saindo do papel, 

segundo o MEC.  
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A estrutura geral da BNCC é dividida em três etapas: Ensino Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. Tendo em vista que o Ensino Fundamental é dividido em 

anos iniciais (onde atende do 1º ao 5º ano) e anos finais (6º ao 9º ano) para este trabalho, 

focaremos sobre os anos finais do Ensino Fundamental. Em meio à construção da 

BNCC, também houve a reformulação do currículo escolar. Dentre essas mudanças 

destacamos: a divisão do currículo escolar em quatro áreas de conhecimento, sendo 

elas: a de Linguagens (composta pelos conhecimentos curriculares de Língua 

Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Estrangeira Moderna); Matemática (contém 

apenas o componente curricular de matemática), Ciências da Natureza (contém o 

componente curricular de Ciências) e de Ciências Humanas (com os componentes de 

Ensino Religioso, História e Geografia)
2
. 

Antes de iniciarmos a análise da BNCC, é importante destacar que no 

documento disponibilizado pelo MEC, cada ano (série) vem com uma nomeação, 

utilizado para uma rápida identificação dos objetivos proposto para cada ano/série. 

Como pode ser observado a seguir nos anos finais do Ensino Fundamental: 6º ano 

(Representações, sentidos e significados do tempo histórico); 7º ano (Processos e 

Sujeitos); 8º e 9º ano (Análise de Processos Históricos). Em todos os anos/séries de 

todos os segmentos os objetivos de aprendizagem são divididos em 4 eixos, que são: i) 

Procedimentos de pesquisa; ii) representação do tempo; iii) categorias, noções e 

conceitos; e iv) dimensões político – cidadãs. 

Dentro desses eixos os objetivos de aprendizagem são apresentados seguidos de 

um código alfanumérico, como o do exemplo a seguir: 

                                                           
2
 Como aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/2010. Disponível no site: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6324-pceb011-
10&category_slug=agosto-2010-pdf&Itemid=30192 acesso em 14/05/2017 as 16:27 
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Nos eixos propostos na BNCC podemos observar que a temática sobre a História 

Africana e dos Afro-brasileiros aparece em diferentes eixos de diferentes séries. No eixo 

destinado ao procedimento de pesquisa do 6º ano, pode ser observada a possibilidade de 

uso da lei 10.639/03 no objetivo de aprendizagem (CHHI6FOA064), onde se propõe:  

Organizar e selecionar informações coletadas em diferentes suportes, tais 

como listas, diários, biografias, que expressem o protagonismo de diferentes 

sujeitos e possibilitem a construção de narrativas históricas, utilizando-as 

para ampliar o vocabulário historiográfico e a percepção sobre mudanças e 

permanências nas histórias locais, da região em que vive do Brasil e do 

mundo;
3
 (BRASIL, 2015:P. 250) 

 

Nesse caso o objetivo traz uma sugestão muito interessante de apresentar aos 

alunos sujeitos históricos diversos, o que pode levar a aplicação da lei 10.639/03, 

dependendo da escolha dos sujeitos que o professor vá escolher.  

Os objetivos de aprendizagens do 7º ano, segundo minha concepção é uns dos 

objetivos que mais tiveram sugestões de conteúdos que abordem a temática étnico racial 

e obteve cuidado em como tratar tais temas, assim como no oitavo ano. No eixo 

Procedimentos de Pesquisa encontra-se os objetivos (CHHI7FOA079), 

(CHHI7FOA080) e objetivo de aprendizagem do eixo de representações do tempo 

(CHHI7FOA081) que se direcionam a formação do povo brasileiro: 

 (CHHI7FOA079) - Identificar sujeitos e processos históricos relacionados à 

formação do povo brasileiro em diferentes fontes, tais como documentos 

oficiais (listas de imigrantes, documentos censitários, registros paroquiais 

entre outros), documentos pessoais, fotografias, narrativas orais, escritas e 

iconográficas e materiais audiovisuais. 

(CHHI7FOA080) - Comunicar, por meio de múltiplas linguagens (musical, 

dramatúrgica e telemática entre outras) resultados de pesquisas acerca de 

sujeitos e processos históricos relacionados à formação do povo brasileiro 

situados entre os séculos XVI e XXI. 

(CHHI7FOA081) - Reconhecer o protagonismo de sujeitos e de grupos 

históricos no processo de formação do povo brasileiro, em eventos como a 

Conquista (XVI), os deslocamentos forçados de africanos (XVII-XIX), a 

migração de europeus e asiáticos (XIX-XX) e migrações internas (XIX - 

XXI). (Grifo nosso). (BRASIL, 2015: P. 252) 

 

Os dois primeiros objetivos citados acima tende a mostrar de forma objetiva os 

sujeitos responsáveis pela formação do povo brasileiro. Cabe ressaltar que para isso 

pretende-se utilizar de diferentes tipos de fontes, inclusive do uso de fontes orais. A 

pesquisa em torno do sujeito e processos históricos que formou o povo brasileiro 

possibilita colocar o negro também enquanto protagonista da História do Brasil e não 
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enquanto subordinado. Já no terceiro objetivo pude identificar que se destaca a ideia de 

que a vinda dos escravizados para o Brasil foi um ato forçado pelos portugueses. 

No eixo de categorias, noções e conceitos, ainda referente ao 7º ano, destaca-se 

os objetivos de aprendizagens (CHHI7FOA084), (CHHI7FOA085), (CHHI7FOA086), 

(CHHI7FOA087), (CHHI7FOA088), (CHHI7FOA089), (CHHI7FOA091): 

CHHI7FOA084 - Reconhecer os diferentes processos de escravidão 

ocorridos no Brasil – Escravidão de africanos e Escravidão de indígenas – 

relacionando-os à formação política, econômica, cultural e social das 

diferentes regiões do Brasil; 

CHHI7FOA085- Conhecer e compreender diferentes formas de exploração 

econômica e de relações políticas no Brasil, por meio do estudo dos ciclos da 

cana de açúcar, entre os séculos XVI e XVIII, no Nordeste, do ouro e da 

mineração nos séculos XVII e XVIII e do café, no século XIX, no Sudeste; 

CHHI7FOA086 - Conhecer o papel da Escravidão de africanos e indígenas 

no Estado do Grão-Pará e Maranhão, relacionando-o às formas de 

exploração econômica e às relações políticas construídas, por meio do 

estudo da economia extrativa, entre os séculos XVII e XVIII; 

CHHI7FOA087 - Conhecer e compreender os sentidos, os significados e as 

representações da escravidão no Brasil (séculos XVI-XIX), no espaço 

urbano, relacionando-a às diferentes atividades econômicas e às diversas 

relações de poder, por meio do estudo das formas de trabalho e de 

sociabilidades presentes nas cidades brasileiras; 

CHHI7FOA088 - Conhecer os processos de resistência à Escravidão 

protagonizados por indígenas, africanos e negros escravizados, tais como o 

Quilombo dos Palmares (séculos XVI e XVII) e a Revolta dos Manao (século 

XVIII); 

CHHI7FOA089 - Conhecer e compreender os sentidos, os significados e as 

representações do movimento abolicionista no Brasil (século XIX), 

verificando-se motivações e consequências do 13 de maio para a população 

negra e a formação do movimento negro; 

CHHI7FOA091 - Conhecer e discutir, considerando as categorias 

etnocentrismo e alteridade, obras literárias, hipertextuais e iconográficas, 

produzidas entre os séculos XVI e XXI, sobre a formação do povo brasileiro, 

remetendo aos seus contextos de sua produção. (BRASIL, 2015: P. 253) 

 

Tais objetivos de aprendizagens tratam da escravidão (africana e indígena) essa 

abordagem não chega a ser uma novidade presente na proposta do currículo de História. 

Porém existem alguns pontos que chamam certa atenção como o fato dessa proposta 

sugerir a apresentação da escravidão no espaço rural que, por sua vez, é diferente da 

escravidão no espaço urbano o que é pouco evidenciado no ensino sobre a escravidão. 

Outros pontos que chama atenção nesses objetivos é a resistência escrava o que pode 

evidenciar que a escravidão não foi pacifica e que os negros e africanos lutaram por sua 

liberdade.  

Essa ideia fica explicita quando no objetivo seguinte é destacada a necessidade 

de apresentar a importância do movimento abolicionista para a abolição da escravidão. 

Esses objetivos além de apresentarem a História dos Afro-brasileiros, apresentam os 
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negros como população dominada, formadores da História do Brasil e agentes de sua 

própria história e que lutava por sua liberdade diferente do que se romantiza a respeito 

da abolição da escravidão, onde a Princesa Isabel age de forma bondosa dando a eles a 

liberdade.  

No eixo Dimensões Político-cidadã, os objetivos (CHHI7FOA092), 

(CHHI7FOA093), (CHHI7FOA094):  

 CHHI7FOA092 - Reconhecer e discutir princípios dos direitos humanos e 

civis dos brasileiros, posicionando-se sobre modos de tratamento, 

estereótipos, preconceitos e atitudes discriminatórias em diferentes 

temporalidades; 

CHHI7FOA093 - Reconhecer diferentes concepções e condições de vida de 

povos indígenas, colonizadores e migrantes europeus, povos africanos e 

afro-brasileiros, relacionando-as às diversas formas de organização da vida 

e do trabalho, dos valores e necessidades de cada grupo, desnaturalizando 

preconceitos e estereótipos; 

CHHI7FOA094 - Identificar, problematizar e emitir opiniões sobre as causas 

da exclusão social de migrantes de diferentes procedências, povos indígenas 

e afro-brasileiros, no tempo presente. (BRASIL, 2015: P. 254) 
Pode ser observado que tais objetivos visam a desconstrução de estereótipos 

sobre a população escrava daquele período e também da população negra nos dias 

atuais. Além de fazer uma comparação entre a forma de vida dos negros e indígenas, 

colonizadores e migrantes a fim de problematizar questão da exclusão social.  

Na proposta de currículo do 8º ano o eixo referente às representações do tempo 

apresenta os objetivos (CHHI8FOA099) que onde visa “Conhecer e compreender o 

contexto econômico de Portugal, às vésperas da Conquista, por meio do estudo das 

investidas portuguesas pelo Atlântico e sua incursão pela costa da África.” (BRASIL, 

2015: P. 254) e o objetivo de aprendizagem (CHHI8FOA100) “Conhecer e 

compreender o contexto político da África subsaariana, às vésperas da Conquista, por 

meio do estudo da diversidade de povos, da formação de estados, como o Reino de 

Mali, e do lugar da Escravidão entre as sociedades africanas” (BRASIL, 2015: P. 255) 

que pretendem levar aos alunos o conhecimento acerca dos interesses de Portugal em 

expandir seu território e sua dominação no território africano além de apresentar aos 

alunos a existência de diferentes povos e civilizações na África antes da dominação 

portuguesa. No eixo Categorias, noções e conceitos podemos destacar as propostas 

(CHHI8FOA109), (CHHI8FOA115), (CHHI8FOA116) e (CHHI8FOA117): 

 CHHI8FOA109 - Compreender o comércio de escravos africanos como 

construção do tempo, relacionando-o aos interesses das elites africanas, 

americanas e portuguesas; 

CHHI8FOA115 - Reconhecer a especificidade do pensamento liberal no 

Brasil, por meio do estudo das contradições que demarcaram sua trajetória 



32 
 

no Brasil Independente, tais como a manutenção da escravidão e a restrição 

dos direitos civis a uma parte da população; 

CHHI8FOA116 - Reconhecer nexos entre o processo de reordenamento da 

mão de obra no Império e as transformações ocorridas na economia 

internacional, por meio do estudo do fim do comércio atlântico de escravos; 

CHHI8FOA117 - Reconhecer os nexos entre o processo de reordenamento 

da mão de obra, a vinda de imigrantes europeus e os interesses políticos das 

elites brasileiras, por meio do estudo das teorias pseudocientíficas, de cunho 

racista; (BRASIL, 2015:P. 255-256) 

Nesses objetivos toma-se o cuidado de trabalhar os diferentes tipos de comércio 

de escravos africanos que variam de acordo com os interesses das elites africanas, 

americana e europeia. Problematização da manutenção da escravidão após a 

Independência e restrição dos direitos civis para uma pequena parte da população, o que 

excluía o negro. Além de apresentar a mão de obra escrava no período do Império, as 

mudanças que ocorreram nesse período em relação ao tráfico de escravos e entender o 

interesse da elite brasileira na vinda de imigrantes para o Brasil a partir das teorias 

raciais de cunho racista. 

No eixo categorias, noções e conceitos do 9º ano, temos as propostas 

(CHHI9FOA136) e (CHHI9FOA139) que sugere o ensino sobre as políticas culturais 

durante o Estado Novo incorporando a criação do Teatro Experimental do Negro. Além 

de apresentar o Movimento Negro aos alunos. 

CHHI9FOA136 - Conhecer e compreender a conformação de uma noção de 

Brasil e de brasileiros, emergida da atuação política de setores médios 

urbanos e das políticas culturais do Estado Novo, por meio do estudo do 

Modernismo (Semana de Arte Moderna), Teatro Experimental do Negro e da 

política de estado para a cultura; 

CHHI9FOA139 - Conhecer e compreender a Constituinte de 1988 como 

resultado de demandas da sociedade civil organizada, por meio do estudo do 

Movimento Negro, dos Movimentos Indígenas, de movimentos de mulheres e 

de movimentos de ampliação dos direitos de crianças e adolescentes; 

(BRASIL, 2015: P. 258) 
Dentre as mudanças que ocorreram no currículo de História temos também o 

debate a respeito da História Quadripartite, que é a divisão da história europeia em 4 

eixos: História Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea. Defensores dessa 

mudança criticam o fato de o ensino de História ser moldado pela História Europeia. 

Historiadores da área da História Antiga e Medieval foram os que mais criticaram o 

rompimento com a História Quadripartite, compreendo que o conceito de Tradição 

Inventada de Hobsbawn (1984), que entende que a tradição inventada é um conjunto de 

práticas que normalmente são aceitas a partir da repetição que geralmente reforçam 

determinados valores que são utilizados como meio de poder. Para Goodson (2008), o 

currículo escolar é a “invenção de tradição”, ou seja, através da tradição é definido um 
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tipo de verdade que prevalece por muito tempo sem ser questionada, conforme também 

acredita Josefina Mello (2002). Que ressalta que essa seleção de conteúdos ocorre de 

acordo com os interesses de determinados grupos.   

No Componente curricular história pode ser perceber isso, no currículo do 6º ano 

no eixo de categorias, noções e conceitos encontramos os objetivos (CHHI6FOA069) 

“Reconhecer a existência de uma história da humanidade que antecede o advento da 

escrita e as experiências de sociedades ágrafas a partir de múltiplos registros”; 

(BRASIL, 2015:P. 250) e o objetivo (CHHI6FOA071) “Conhecer e problematizar as 

diferentes formas de periodização dos processos históricos tais como o modelo 

quadripartite francês (Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade 

Contemporânea), identificando como o Brasil se insere nesta periodização” (BRASIL, 

2015: P. 250).  

Observo que há uma tentativa de mostrar que antes da escrita existe história, há 

várias formas de se contar a história além da escrita. Entendo esse objetivo como 

possível para aplicação da 10.639/03, pois muitos defendem ou acreditam que a história 

africana se inicia com a chegada do europeu no continente, fazendo-se valer os registros 

europeus, não o registro oral dos africanos. No outro objetivo podemos ver uma 

tentativa de ruptura com o modelo quadripartite que para a história da Europa é perfeita, 

porém para a história das Américas e da África esse modelo não é seguido. 

O rompimento com a História linear evolutiva também vem sendo criticada, bem 

como o eurocentrismo. Em que a história europeia é o grande eixo da História, inclusive 

para a História do Brasil. Cabe exemplifica, utilizando o objetivo de aprendizagem do 

sexto ano presente na primeira versão do Componente Curricular História da BNCC 

visa tratar das representações, sentidos e significados do tempo. No eixo de 

representação encontramos o objetivo de aprendizagem (CHHI6FOA66), visa a 

apresentação de diferente contagem do tempo quebrando com a visão de que somente a 

contagem do tempo desenvolvida pelo formato europeu é a existente e a verídica. 

Outro ponto importante é que essa proposta curricular vê a necessidade de levar 

os alunos a refletir sobre determinados assuntos como fica evidente no eixo de 

Dimensão Político-Cidadã do 6º ano, onde encontramos o objetivo (CHHI6FOA075) 

que quer “Reconhecer direitos civis, políticos e sociais estabelecidos pela Constituição 

Federal de 1988, considerando o contexto histórico no qual ela foi elaborada e 
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promulgada, refletindo sobre diferenças e semelhanças em relação às demais 

constituições brasileiras”. (BRASIL, 2015: P. 252) Sem dúvida esse objetivo recai 

perfeitamente sobre os direitos dos indígenas, das mulheres, crianças e idosos e também 

dos negros, já que essa constituição foi a primeira do Brasil a pensar nos direitos desses 

acima citados.  

Também no eixo referente à Dimensão Político-Cidadã do 7º ano, é proposto a 

identificação, problematização e debate afim de que sejam expostas opiniões sobre as 

causas da exclusão social de migrantes de diferentes procedências, povos indígenas e 

afro-brasileiros, atualmente. No mesmo eixo do 8º ano, o objetivo (CHHI8FOA121) 

propõe que os alunos reflitam sobre o que mudou, ou não, na condição social do negro 

desde o período colonial até atualmente. E no 9º ano, o objetivo (CHHI9FOA139) que 

visa:  

Conhecer e compreender a Constituinte de 1988 como resultado de 

demandas da sociedade civil organizada, por meio do estudo do Movimento 

Negro, dos Movimentos Indígenas, de movimentos de mulheres e de 

movimentos de ampliação dos direitos de crianças e adolescentes (BRASIL, 

2015: P. 259)  

Sugere o conhecimento da Constituição de 1988, como resultado de demandas 

da sociedade civil organizada, por meio do estudo do Movimento Negro, dos 

Movimentos Indígenas, de movimentos de mulheres e de movimentos de ampliação dos 

direitos de crianças e adolescentes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que através da breve analise dos sumários dos livros didáticos que 

havia uma tradição eurocêntrica no currículo de História que vem sendo disfarçada aos 

poucos com a implementação da história dos africanos e afro-brasileiros, porém não é 

só por estar falando de África que o currículo deixa de ser eurocêntrico e sim da forma 

que essa história é apresentada. Com a análise do Componente Curricular História 

podemos que durante a sua elaboração ocorre uma preocupação dos especialistas com a 

identidade do aluno e da aluna afro-brasileiro (a) e indígenas, além de valorizar a 

memória das culturas citadas a pouco, assim como é pedido na Legislação de nº 

10.639/2003. Como foi brevemente destacada neste trabalho a recepção a essa primeira 

versão do Componente Curricular História presente na Base Nacional Comum 

Curricular foi feita seguida de muitas críticas que levaram a elaboração de uma 2º e 3ª 

versão da Base Nacional que modificou boa parte das abordagens colocadas na primeira 
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versão, parte dessas modificações destacasse a volta da Europa como central para o 

ensino da História. Com base nessa mudança ocorrida, entendo que muita luta ainda 

ocorrerá para que se obtenha um currículo escolar mais democrático. Cabe destacar que 

as modificações no currículo que será comum a todo o ensino básico ainda ocorrem e 

continuarão até a apresentação da versão final da BNCC. 

FONTES: 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – Documento 

preliminar. MEC. Brasília, DF, 2015. 
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A Atuação do Corpo Diplomático Brasileiro Durante a Formação e 

Consolidação da ONU entre 1945 – 1950
1
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Programa de Pós-graduação em História Social – UERJ 

 

Introdução  

As instruções do Itamaraty para os temas em debates 

O presente artigo visa o estudo analítico sobre a posição representativa brasileira 

nas Nações Unidas no período de 1945 a 1950, das Instruções do Itamaraty às ações dos 

diplomatas dentro do centro de debates, quando o Brasil buscava um lugar de destaque 

internacional através da política multilateral. Desde a instauração das Nações Unidas em 

1945 que o país buscou dentro desse organismo se destacar através das estratégias 

diplomáticas, com finalidades de obter, fundamentalmente, ganhos internos e que 

fossem a curto prazo, o que, no desdobramento da missão não ocorreu efetivamente.  

A partir da perspectiva da adesão às Nações Unidas, a diplomacia brasileira já 

esboçara sua atuação na Organização, e estava claro que seria pautada pela coordenação 

com os EUA, conforme orientava o Itamaraty.  Sua base de atuação priorizaria a 

premissa jurídica e a universalidade dos direitos dos Estados, estabelecendo desse 

modo, o eixo da diplomacia brasileira em âmbito da multilateralidade, frente às grandes 

potências. 

De acordo com Fontoura, Moraes e Uziel (2015, p.16) a delegação brasileira 

seguiu para São Francisco com as instruções redigidas pelo diplomata e jurista 

Embaixador Hildebrando Accioly. Os autores mencionam que o texto de Instruções à 

São Francisco é de autoria de Hildebrando Accioly, entretanto sugere em suposição que 

é um texto coletivo, dado a natureza das comunicações diplomáticas.  As contribuições 

são dos assessores e colegas de Accioly, e por fim submetido à aprovação dos então 

Presidente Getúlio Vargas e o Ministro Interino das Relações Exteriores Pedro Leão 

Velloso.
2
 O texto de Accioly carregava para São Francisco as diretrizes acordadas em 

Chapultepec, como elemento norteador da atuação diplomática na Conferência.
3
 A Ata 

de Chapultepec foi o resultado da Conferência do México onde realizaram um acordo 

de solidariedade entre os países do continente frente a ataques de agressão a qualquer 

que fosse um dos países da América. Essa Ata se configurou como um elemento 
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importante, assim como as demais resoluções, para a delegação brasileira, por dois 

motivos principais: primeiro pela possibilidade de coordenação junto aos países do 

hemisfério nas Nações Unidas. Esse aspecto pode ser observado nas comunicações em 

correspondências diplomáticas entre relatórios e a orientações aos representantes dadas 

pelos chanceleres.
4
 O segundo elemento diz respeito aos EUA, interessava ao Brasil, 

também, coordenar com sua atuação, haja vista a preeminência internacional daquele 

país e o símbolo que representava a democracia.  De modo geral a instrução de Accioly 

serviu para sugerir atuações específicas (FONTOURA, MORAES e UZIEL, 2015).  

As Instruções à Conferencia de São Francisco nos servem de base para análise 

de toda atuação da delegação brasileira, no percurso da formação da ONU, pois revelam 

certos aspectos desta atuação que não se modificaram durante os ajustes da Grande 

Organização. Por meio do confronto dos estudos feitos por  Uziel
5
 no seu texto 

“Introdução à documentação histórica sobre a participação do Brasil na Conferência de 

São Francisco”, anexado a documentação diplomática – as Instruções– e cotejando com 

a documentação diplomática coletada no Arquivo Histórico do Itamaraty, buscou-se 

estabelecer pressupostos de uma continuidade nas instruções e atuações desde o início 

da criação das Nações Unidas. 

Percebemos que a Instrução redigida para a Conferência do México, já elencava 

os itens que incluíam as perspectivas do que esperava a diplomacia brasileira e a dos 

Estados do hemisfério sul a acerca do que os representaria a ONU. Essa  Instrução 

dialogava com o documento apresentado na Conferência, sob o título “observações do 

Brasil sobre o plano de Dumbarton Oaks” (FONTOURA, MORAES e UZIEL, 2015, p. 

26). Segundo a leitura do documento de instrução à Assembleia de São Francisco, os 

pontos de vista que o Brasil deveria sustentar se achavam indicados “nas ideias que 

defendeu na Conferência do México”. Sendo assim dessa Conferência sairia pontos que 

o Brasil acreditava que fossem fundamentais para a estrutura da ONU, tais como: 

 

1. Aspiração à universalidade, como ideal que deveria tender a 

Organização Mundial,  

2. Um parecer à função da Assembleia Geral no campo da ação como 

órgão representativo da comunidade internacional,  

3. Um item relativo à jurisdição e competência da Côrte de Justiça 

Internacional,  

4. Criação de um órgão incumbido especialmente de promover a 

cooperação intelectual e moral entre os povos 
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5.  A questão de resolução das controvérsias e questões de caráter 

interamericano, de preferência segundo os métodos e sistemas 

interamericanos, embora em harmonia com os da Organização mundial, 

6. Conveniência de se dar representação adequada a América Latina no 

Conselho de Segurança (FONTOURA, MORAES e UZIEL, 2015, p. 28). 

 

Remetendo-nos mais à frente, na Comissão Preparatória, também em 1945, é 

possível perceber que este último ponto foi sustentado pelos países latino-americanos, 

países como Bolívia, Peru, Venezuela e Cuba solicitavam apoio à candidatura de seus 

representantes efetivamente, com vistas à conquista da vaga no Conselho de 

Segurança.
6
 Ainda na instrução à São Francisco, o texto justifica os pontos elencados. O 

primeiro ponto, por exemplo, versa sobre a universalidade, e, ao fazer analogia da 

subordinação de todo indivíduo ao Estado, justifica-se que, da mesma forma, é um 

dever de todo Estado estar incluído na ordem externa da Organização internacional.
7
 

Para a Comissão Preparatória realizada em Londres, as instruções seguiram 

conforme as solicitações dos representantes, junto à delegação, sendo condizentes com 

as circunstâncias em que surgiam os problemas. Cyro de Freitas-Vale, o chefe da 

delegação, solicitava instruções
8
, sempre que necessário, e reclamava da demora nas 

respostas as suas indagações de procedimento, porque, segundo sua concepção, as 

instruções deveriam antecipar os temas da agenda, evitando improvisações ao que 

estava submetido (CERVO, 1994, p. 63). 

Para as Sessões subsequentes da ONU e suas comissões, não foram redigidas 

instruções da forma como foi à Conferência de São Francisco. No período de 1945, da 

Comissão Preparatória até 1950, a delegação brasileira recebeu as instruções, como 

orientação conforme as circunstâncias, e não de forma pré-fixada. Contudo, eram 

acertadas as premissas almejadas pelo governo brasileiro, tais como um lugar no 

Conselho de Segurança e a aglutinação dos países da América Latina nos diversos 

organismos da ONU. 
9
 

Ao passo que iam surgindo as temáticas como respostas em relatórios, o 

Itamaraty, na figura do chanceler, conduzia a atuação, mas fazendo ressalvas de que se 

agisse “conforme as circunstâncias”
10

. Cumpre destacar que, ao mesmo tempo que o 

chanceler orientava, também dava plenos poderes aos delegados representantes. 

Já em 1947, na Segunda Sessão da Assembleia, Raul Fernandes, o então 

chanceler,
11

 tomava por análise a agenda de pautas para aquela Assembleia, revendo 

pontos a serem discutidos. O chanceler estabelecia a orientação para seguir os votos 
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norte-americanos, em todos os assuntos, embora tentasse agir de forma  mais particular 

como na questão espanhola
12

 e na questão da Palestina
13

.  Ambas questões embora 

tenham tido destaque nas pautas brasileiras trata-se de questões bem distintas, a 

primeira se refere ao governo de Francisco Franco na Espanha, a outra, a um território 

no Oriente Médio, sob mandato da Grã-Bretanha, que abria mão do mesmo e de onde 

resolvera tirar suas tropas. 

Sobre a questão da Palestina, antes da votação, na comissão de investigação, 

Fernandes avisava ao chefe da delegação do pedido de apoio junto à causa israelita, 

feito pelos representantes de partidos da câmara, ao mesmo tempo que também fazia 

lembrar da relação de amizade do Brasil com o povo do Oriente Médio. 

Concomitantemente, em carta particular ao presidente da Sessão Especial, orientava 

para se abster na votação, como a melhor atitude, visto que:
14

 

 

Pensamos que na questão da Palestina, a melhor atitude é a abstenção dada, a 

aposição dos árabes e a existência no Brasil de uma grande colônia Syrio-

libanesa. Todavia, se esse voto nulo impedir os dois terços necessários para a 

aprovação de resolução de Partilha, deveremos votar de acordo com as 

grandes potências as quais incumbirá a responsabilidade de pô-la em prática. 

Vossa excelência, em todo caso, procederá de acordo com seu próprio ponto 

de vista, se for diverso do que deixamos indicado, dado que seus elementos 

de informação são mais completos.
15

 

 

 

A instrução elaborada junto a ONU em 1945 era de “acompanhar o voto norte 

americano em todas as questões de importância capital para a sua política”
16

, além de 

orientar, em outros momentos, a “agir de acordo com as oportunidades e circunstanciais 

no Comitê Executivo”
17

. Entretanto, cabe aqui notar os desencontros de palavras nos 

textos de orientação, o que permite o questionamento da versão do “alinhamento 

automático”, como usualmente mencionado na historiografia, da diplomacia brasileira 

em sua atuação na ONU. Ao pensar no termo “automático”, caberia outra interpretação 

– pois existiram circunstâncias, como aquelas aqui apresentadas, como, a exemplo, a da 

questão dos povos árabes e como o Itamaraty, na figura de Fernandes, pondera para o 

presidente proceder de acordo com seu próprio ponto de vista.  

É oportuno ressaltar os fatos mencionados, relativos à concordância entre as 

instruções dadas em 1945-46, mediante os temas, e cotejar os temas de 1947, onde as 

circunstâncias, não merecem a mesma posição da delegação, cabendo antes a análise. 

Pode-se refletir no seguinte ponto: não estava previsto em 1945 que a Inglaterra iria 
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entregar o mandato do território palestino, em 1947, à responsabilidade da ONU. Assim 

como, também não estava previsto em 1945, que Oswaldo Aranha iria presidir a sessão, 

que o colocaria como aquele que buscaria uma proposta conciliadora para o problema 

da Palestina. 

As instruções para os temas que ficaram a cargo das circunstâncias, nas sessões 

de 1947, foram chanceladas pelo ministro, que deu “plenos poderes”
18

 à delegação, 

como o exemplo da condução do problema da Palestina. Da mesma forma, ocorreu com 

a questão do auxílio a Grécia. A proposta do presidente norte-americano Harry Truman, 

de auxílio à Grécia, recebera pleno apoio de Oswaldo Aranha, pois que contemplava o 

projeto da Doutrina Truman
19

 e era condizente com a diretriz de atuação do Itamaraty – 

apoiar as iniciativas e regimes anticomunistas e antissoviéticos (MOURA, 1990, p. 26). 

Carlos Martins, o então embaixador brasileiro em Washington, informava por 

carta-telegrama, a aprovação no congresso norte-americano, de concessão de créditos 

para a implementação do programa de auxílio a países estrangeiros. O programa 

contemplaria o auxílio militar e econômico aos países da Europa e do Extremo Oriente, 

que estavam resistindo contra o comunismo.  Já para a Grécia e a Turquia o auxílio 

tinha a intenção de “combater a ameaça comunista” visto a vulnerabilidade da situação 

grega, que favorecia a cooptação soviética. Martins envia a informação, como um 

tranquilizador ao Itamaraty, enquanto, na ONU, haveria a contestação da União 

Soviética, junto ao Conselho de Segurança, ao plano do Estados Unidos alegando 

arbitrariedade no artigo 102 (CERVO, 1994, p. 67). Nesse sentido, Aranha “defendeu os 

Estados Unidos no direito de solicitação e recebimento de auxílio financeiro e técnico 

independente de autorização da ONU” (CERVO, 1994), demonstrando, assim, seu 

apoio. 

Acompanhando as correspondências diplomáticas, junto às temáticas da ONU 

desse período, pode se constatar que há muito a ser pesquisado, dado o jogo de palavras 

que se cruzam nas linhas das correspondências, que, também, permitem novas 

interpretações além do comumente referido pelos estudiosos.
20

 

De modo geral as instruções do Itamaraty ao corpo diplomático junto as Nações 

Unidas priorizou de maneira fixa o voto, quando da adesão do país a Organização. O 

fato de estabelecer o alinhamento com os norte-americanos na votação, não descarta as 

manobras da diplomacia em tentar defender suas próprias perspectivas, principalmente 
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no que se refere a política bilateral.  Alguns aspectos nas instruções do Itamaraty nos 

chamam atenção, um refere-se o eixo das instruções, no segundo percebe-se que havia 

uma dependência nos relatórios dos trabalhos que iam sendo realizados nas comissões, 

para, depois, elaborar estratégias de instruções, no terceiro aspecto verifica-se que não 

houve uma organização como nas instruções de São Francisco, redigidas por 

Hildebrando Accioly, em 1945.  

As instruções sob as circunstâncias em determinados assuntos, não se faziam 

necessárias quando o delegado, representante da delegação, estava em consonância com 

a diretriz da atuação e a tendência a ser seguida. É razoável pressupor que as instruções 

foram conduzidas sempre prevendo a garantia da permanência do Brasil nas Nações 

Unidas, pelo que se esperava da Organização, que adviessem ganhos materiais ou que 

se abrissem oportunidades, de modo que a condução dos desafios da América Latina 

fosse contemplada paralelamente às necessidades do conjunto das potências, como 

forma de resolver os problemas dos países subdesenvolvidos
21

.
 
 

No panorama da política exterior do Brasil, do final da Segunda Guerra até 

1950, o governo, junto ao Itamaraty, ocupou sua pasta com três principais chanceleres, 

além dos que tiveram passagem rápida, que atuaram como ministros em diversas 

situações: interinas e permanentes. Em 1945, entre o governo Vargas e o governo Dutra, 

ocuparam a pasta Pedro Leão Velloso
22

, João Neves da Fontoura
23

 e Raul Fernandes
24

. 

Os três procuraram manter a diretriz principal do Itamaraty, contudo houve a 

disponibilidade pessoal e ideológica do governo vigente como arbitro da orientação à 

atuação representativa no organismo. 

O Brasil seguiu com vistas à conquista da ONU e a sua participação ativa nas 

várias instâncias da Organização, projetava sua atuação para um destaque internacional 

e provar que era um país compromissado com as demandas democráticas. Nesse sentido 

o Itamaraty esteve obstinado em seguir efetivamente os critérios básicos de atuação na 

Organização das Nações Unidas, no qual tinha o eixo principal seguir os passos norte-

americanos, entretanto, na condução dos trabalhos houve momentos de conflitos e 

desencantos por parte do corpo diplomático com relação ao vizinho. As questões de 

instancias internacionais ligadas a segurança e ordenação da estrutura da ONU 

desafiaram as estratégias brasileiras.  
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 Este texto é parte integrante da dissertação de mestrado, ainda em andamento, que confere um tópico do 

capitulo 3, encaminhado a banca examinadora.  
2
  Pedro Leão Veloso, diplomata, atuante na diplomacia brasileira desde 1908, foi Ministro Interino das 

Relações Exteriores de 1944 a janeiro 1946.  Em fevereiro de 1945, Pedro Leão Veloso presidiu a 

delegação brasileira à Conferência Interamericana sobre Problemas da Guerra e da Paz, em Chapultepec, 

México. Em abril do mesmo ano, chefiou a representação brasileira à Conferência de São Francisco, nos 

Estados Unidos, que aprovou a criação da Organização das Nações Unidas (ONU). Ver site arquivo 

cpdoc <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/pedro-leao-veloso-neto.>, 

acessado em jan. de 2015. 
3
 O documento diplomático o qual se refere as instruções do Itamaraty à delegação brasileira junto a 

Conferência de São Francisco está anexado ao texto  (FONTOURA, MORAES e UZIEL, 2015) Eduardo 

Uziel, será utilizado como fonte primária neste trabalho.  

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/pedro-leao-veloso-neto
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4
 Entre as correspondências dos representantes o Itamaraty há sugestão e indicação de apoio à candidatura 

de países fundamentalmente os da América Central e do Sul, sugerindo um rodizio de membros 

representante desse lado do continente. AHI – ONU – carta-teleg. exp. 1945-1946 
5
 Ibid. p. 25. 

6
 AHI – ONU - Relatório da Comissão Preparatória - 1945 

7
 Ibid.  

8
AHI – ONU - Relatório da Comissão Preparatória - 1945  

9
AHI – ONU – carta-teleg. exp. 1945-1946 – em vários telegramas desse arquivo é mencionado os 

diálogos e solicitações de apoia a candidaturas e pedido de votos para representantes de países como 

México para o Conselho de Segurança e Peru para o Conselho Econômico e Social. 
10

 AHI – ONU – carta – teleg. exp. 1945-1946 /1946-1948/ 1949-1950. Nessa documentação é possível 

encontrar as instruções do Itamaraty aos representantes em missão nas Nações Unidas  
11

 Raul Fernandes assumiu a pasta do Ministério das Relações Exteriores em dezembro de 1946, antes 

participou como delegado na Conferência de paz em Paris. Verbete biográfico – CPDOC – FGV. 
12

 A questão espanhola se refere aos desdobramentos da não aceitação da Espanha na ONU e nem em 

suas instancias, devido ao seu representante Francisco Franco ter sido acusado estar acobertando 

nazifascista em seu território ainda após o fim do Conflito Mundial. 
13

 A questão palestina foi uma das que tiveram mais desencontro de pareceres, Oswaldo Aranha presidiu a 

Assembleia concernente a ela.  
14

 AHI - Assembleia Geral da ONU – 20/11/1947 Carta particular a Oswaldo Aranha, remetida por Raul 

Fernandes, Ministro das Relações Exteriores do Brasil.              
15

 AHI – ONU- diversos no exterior - teleg.- minuta - exp.  - 1947- 48- maço - 179.4.10   
16
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17

 Ibidem - Comitê Executivo. 
18

 AHI – carta-teleg. Min. Exp. ONU – DELBRASONU - 1947 - 48 
19
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biografico/pedro-leao-veloso-neto. Acessado em: 10 de abril de 2017. 
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http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/fernandes-raul. Acessado em 10 de abril 

de 2017. 
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Representações Sociais e Construção da Memória do Oriente Português: 

Aspectos da Presença Jesuítica na China 

Adriana de Souza Carvalho 

        Programa de Pós-graduação em História Social 

Introdução: 

 A ação dos jesuítas no Oriente suscitou sempre um olhar de curiosidade e por, 

vezes, estranhamento, desde os primeiros interesses historiográficos sobre esta temática. 

De certo que há um campo documental rico, produzido desde os tempos das expansões 

ultramarinas, sobretudo pela epistolografia deixada pelos missionários jesuítas. É sob 

este acervo que se torna necessário colocar em xeque a visão etnocêntrica do olhar 

europeu sobre o outro. 

 A atuação dos missionários na China foi demarcada em duas etapas distintas: a 

primeira delas considerada periférica em razão das dificuldades geográficas para fixação 

em solo chinês e, a outra etapa, demarcada por resultados mais profícuos da ação dos 

jesuítas.  

 A Companhia de Jesus, desde sua criação, traz em si a vocação educacional, mas 

também atuou de forma militante, a serviço dos interesses de expansão do Império 

Português. Assim, pensar o jesuitísmo no Oriente é considerá-lo para além do esforço 

de catequese, como também um projeto de edificação de Roma como unidade de fé.   

 O missionário Matteo Ricci, nomeado como Superior da missão chinesa ao final 

do século XVI, atuou nestas terras traduzindo textos do catecismo cristão para o chinês, 

a partir de estratégias de atuação que valorizam a adaptação e adequação necessárias 

para aproximar os Chinas da Dinastia Ming dos missionários oriundos de uma Europa 

da Contrarreforma.  

O presente trabalho pretende apresentar as estratégias de atuação para a 

construção dessa memória cristã, a partir de adequações aos ideogramas e língua 

chinesa.  

Desenvolvimento: 

O século XVI, dentre outras possibilidades de análise histórica, foi seguramente 

o período em que se pôde observar a efervescência cultural decorrente do encontro de 

civilizações distintas potencialmente aproximadas pelos interesses mercantis que 
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impulsionaram os recentes Estados Nacionais europeus à busca de novas rotas 

comerciais, como também de novos espaços de conquista.
1
 

 Se pensarmos para além das razões econômicas que ajudam a compreender essa 

necessidade de ampliar as fronteiras das monarquias absolutistas, para espaços extra 

europeus, notadamente identificamos mudanças também na cartografia do período, onde 

se viu o alargamento geográfico do que era até então, um espaço majoritariamente 

europeu. 

Serge Gruzinski (2015) define este processo de expansão no século XVI como  

mundialização. Tal ambição europeia vai ser redimensionada também pela atuação dos 

missionários de diferentes Ordens religiosas que se veem na função de atuar na 

cristandade nos espaços ultramarinos.  

A Companhia de Jesus, fundada em 1540, por Inácio de Loyola, alcançou o ideal 

apostólico de missão em sua vertente educativa e missionária.
2
 A serviço da Coroa 

Portuguesa, os jesuítas tiveram uma função militante dentro da estrutura do Padroado 

Português, onde os espaços extra europeus tornaram-se campo fértil para os projetos de 

conversão de almas (BOXER, 1981). Assim, os jesuítas atuaram em regiões distantes 

como no Brasil, Índia, Indonésia, Malásia, Japão e China.  

Os primeiros contatos entre a Europa e o Oriente se deram, obviamente, através 

das principais rotas comerciais para o lucrativo comércio com o extremo oriente, mas 

foram nestes espaços que se constituiu também o intercâmbio cultural entre o que por 

muito tempo a historiografia classificou como dois mundos polarizados: ocidental e 

oriental (SAID, 2007).    

Os jesuítas foram os primeiros missionários a estabelecerem-se na China
3
, onde 

a porta de entrada para essa atuação era Macau, por ser um ponto estratégico de três 

rotas comerciais que ligavam o Oeste ao Leste, a saber: uma delas via Goa, que ligava 

                                                           
1
  Ver também SÁ, Artur Basílio (1956) Documentação para a história das missões do Padroado 

Português no Oriente para compreensão da organização política e institucional na formação dos Estados 

Nacionais.  
2
  A Bula Regimini Militantis Ecclesiae atesta a fundação desta Ordem Religiosa em 27 de fevereiro de 

1540. 
3
 Outras Ordens religiosas estiveram nesta região,  em período anterior, mas nenhuma delas conseguiu 

permissão imperial  para fixarem-se em solo chinês, por isso os jesuítas são considerados a 1ª Ordem a 

conseguir esta concessão, em 1582, para atuação em Zhaoqing. 
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Macau a Lisboa; a segunda, ligando Macau a Nagazaki e, ainda, Macau via Manila até o 

México (Nova Espanha).
4
  

A concessão do benefício de permanecer em solo chinês, entretanto,  não foi a 

única barreira para os jesuítas, havia uma questão central que impulsionou todos os 

missionários que atuavam nos projetos de além-mar: como criar uma via de 

comunicação eficaz que pudesse minimizar as diferenças culturais e, sobretudo, 

que viabilizasse os projetos de catequese? Nesta perspectiva, pensando na missão 

chinesa, a barreira da língua potencializava os desafios para os jesuítas.  

A questão do domínio da língua tornou-se fulcral  para a eficácia no esforço de 

cristianização. O que também explica a necessidade de pensarmos este projeto em duas 

etapas distintas: os primeiros dez anos em que missionários atuaram em solo chinês, 

sem o domínio do mandarim ou mesmo do cantonês, necessitando de intérpretes nativos 

(o que não era tarefa fácil em razão da desconfiança dos chinas em relação a qualquer 

estrangeiro) e, numa segunda etapa, a partir de 1595, onde se vê a  preocupação em 

escolher os missionários para esta região, a partir da habilidade e domínio da língua 

chinesa (sem o uso de intérpretes locais). 
5
 

Ampliando a indagação sobre o esforço de catequese havia, então, outra questão 

que acompanhou a trajetória da Companhia de Jesus, em sua vocação educacional: qual 

a metodologia adequada a ser usada para difundir os ensinamentos da doutrina 

católica? Isso na China representava pensar de que forma poderiam aproximar a Europa 

da Contrarreforma  à China da Dinastia Ming? 

A China particularizou-se por representar uma das mais fortes resistências ao 

catecismo cristão, sobretudo no período entre 1580 a 1605, durante a Dinastia Ming, 

caracterizada como a dinastia que mais valorizou o isolamento chinês a outros povos e, 

por consequência, de maior resistência a elementos culturais ocidentais, a favor da 

permanência dos rituais tradicionais dos pagodes.
6
 A ação missionária, neste sentido, é 

marcada por dois movimentos paralelos: por um lado, a tentativa missionária de 

                                                           
4
  A Bula Super Specula Militantis Ecclesiae, de janeiro de 1576, do Papa Gregório XIII, criou a  Diocese 

de Macau, com jurisdição sobre a China, Japão, Coréia e ilhas adjacentes, mas ficando sob a 

subordinação do Bispo de Goa.  
5
 O mandarim era considerada a língua oficial chinesa, falado em todo o norte e nas províncias do Centro, 

Oeste e Sudeste. Já o Cantonês era considerado um dialeto praticado majoritariamente na região de 

Cantão. Mas, havia ainda variação de outros dialetos, em regiões mais distantes dos grandes centros do 

Império Ming.   
6
 O termo pagode significa qualquer ritual religioso praticado, incluindo elementos do taoísmo, budismo e 

diversas outras seitas.  
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produzir uma memória  no mundo chinês, aos moldes da religião ocidental e, por outro 

lado, a constante resistência a esse movimento.  

Neste embate, consiste a natureza do problema, isto é, como construir a relação 

das representações sociais, difundidas pelos jesuítas, através dos códigos chineses, não 

só em termos da língua, como também presentes nas práticas arraigadas na 

cotidianidade. Os relatos que chegavam à Europa,  através da troca de correspondência 

epistolar entre os missionários que atuavam no Japão, Índia e China, deixam a evidência 

de que o Oriente imprimiu um novo ritmo para a missão de catequese. Com a cautela e a 

consciência de que havia uma grande resistência à religião do “senhor do céu”, como 

viria a ser intitulada a religião dos missionários pelos chinas.  

Os padres Michele Ruggiere (1543-1607) e Matteo Ricci (1552-1610) foram os 

primeiros jesuítas a atuarem com a metodologia de adaptação e adequação das práticas 

missionárias à cultura, usos  e língua chineses. No primeiro ano em Macau, Matteo 

Ricci esteve acompanhado de cerca de mais quatorze padres designados para outras 

missões na Ásia também. Começava, então, a meta prioritária em conseguir junto as 

autoridades chinesas de Cantão, a autorização para fixação de residência. Oficialmente, 

em 1593, o padre Ruggiere celebra a primeira missa em solo chinês, após a concessão 

do Vice Rei, como também a permissão para construção de uma residência em 

Zhaoqinq.
7
 

Nessa etapa em que os padres estiveram a oeste da região chinesa, os primeiros 

trabalhos em língua local foram impressos por europeus em caracteres e idioma chinês. 

Ruggiere foi autor do Verdadeiro Tratado do Senhor do Céu, que consistiu em um texto 

de diálogo entre um chinês e um padre acerca de temas da doutrina cristã e, Ricci, 

finalizava o seu mapa universal, realocando a China no centro da cartografia, para 

futuramente usar isso como agrado aos chineses, já que o ideograma deste nome  

remetia ao significado de “Império do centro”.  

A missão, nestes tempos, foi marcada por menos avanços e mais recuos em 

decorrência das inúmeras contestações de renovação da permanência dos jesuítas em 

solo chinês. Isso variava tanto quanto a troca de autoridades dos altos funcionários do 

Império que arbitravam de forma diferenciada sobre a temática, sempre polêmica,  de 

estrangeiros missionários.  

                                                           
7
  Esta concessão foi possível, porque Ruggiere já era conhecido em Cantão, por alguns comerciantes 

chineses que o viam acompanhar comerciantes portugueses nas feiras de Cantão, como um intérprete para 

as práticas comerciais.  
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Na primeira década de ação periférica, os padres não conseguiram conviver com 

os chamados letrados chineses, com o intuito de difundir a fé ocidental, tampouco 

obtiveram o reconhecimento como padres sábios, por parte  dos chineses mais 

próximos.
8
  

 A dificuldade decorreu também de um equívoco de estratégia de atuação. Desde 

meados do século XVI, através da troca de correspondência entre missionários atuantes 

na Ásia, a Companhia de Jesus mapeava  as principais práticas culturais da China. Isso 

implicou a definição da vestimenta e aparência dos padres, que adotaram semelhança 

dos bonzos, inclusive com os cabelos raspados. 
9
 Eis a contradição, já que tais figuras na 

sociedade chinesa são consideradas de pouco prestígio em termos de conduta e valores 

morais.  

A missão chinesa, a partir desta constatação ganhou outros contornos. Ricci 

informou sobre a necessidade de redefinir as estratégias, sugerindo alteração da 

vestimenta, para que pudesse buscar maior proximidade com os chineses letrados, onde 

o mandarinato tinha grande prestígio e honra. Isso representou a adoção da seda nas 

vestimentas (indumentária usada por letrados chineses), como também a decisão de 

deixar crescer a barba e o cabelo, para assemelhar-se a um discípulo confuciano.  A 

residência dos missionários mudou também, geograficamente, mais próximos a Pequim. 

Se por um lado os dez primeiros anos de atuação foram tempos hostis, por outro, foram 

essas experiências em solo chinês que permitiram a readequação nas estratégias de 

atuação dos padres.  

A mobilidade dos missionários ficou aparente, sobretudo Ricci ao assegurar sua 

maior presença nos encontros de discussão teórica entre os letrados chineses. Isso 

acontecia em diferentes cidades, onde pouco a pouco o padre italiano foi estreitando 

suas relações sociais com renomados letrados e altos funcionários do Império Chinês. 

De 1595 a 1598, Matteo Ricci estabeleceu-se em Nanchang (uma importane 

capital da província de Jiangxi), alargando assim o espaço de missionação e as 

possibilidades de expansão do Cristianismo na China. Por ter começado a ganhar mais 

prestígio e reputação, em função de  seus outros saberes, não se limitou a escrever 

                                                           
8
 A obra de Ricci – História – redigida entre 1608 e 1610 é cercada de passagens desse período de 

resistência na China. 
9
 Bonzos eram considerados aqueles que praticavam rituais de pagode, como também adivinhadores. Os 

missionários eram considerados “bruxos feiticeiros do ocidente”. Em dicionários contemporâneos já é um 

verbete para designar “dissimulado, hipócrita”.  
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somente sobre assuntos religiosos, redigiu sua primeira obra em chinês, o Tratado sobre 

a Amizade, em 1595 e, no ano seguinte, a obra que lhe colocou em melhor cenário de 

atuação em solo chinês:  o Tratado sobre as Artes Mnemônicas. Um novo catecismo 

também foi produzido, em substituição ao que fora feito por Ruggiere, onde os 

missionários ainda eram identificados como bonzos. 

Foi a partir do convívio com famílias nobres da sociedade chinesa que Ricci se 

deu conta da relevância dos exames prestados pelos filhos destes chineses para cargos 

burocráticos da Corte Imperial. Por esta percepção, ele difunde em suas reuniões com 

letrados, a sua técnica mnemônica como método de aprendizagem. Discutindo aspectos 

teóricos de construção do que se chamou  -Palácio da Memória.
10

 

Os ideogramas chineses eram campo fértil para a aplicação do método 

mnemônico ricciano porque assemelhavam-se em termos de função na construção do 

Palácio da Memória
11

aos objetos que deveriam ser escolhidos. Ricci substituiu  a ideia 

de “pensar” um objeto, pela eficácia da “escolha concreta” de um ideograma para cada 

conceito que se pretendesse memorizar. Assim, eliminou a dificuldade de trabalhar com 

conceitos abstratos ao pensamento concreto dos chineses.
12

  

Os ideogramas permitiam a mobilidade necessária para que pudesse apresentar 

os ensinamentos cristãos, em um segundo momento, quando os chineses percebessem 

que a técnica ricciana não era somente útil aos exames, mas também, como meio 

interpretativo para os ensinamentos da “Religião do Senhor do Céu”, termo que 

intitulava a religião dos missionários pelo povo chinês. 

Aplicando a plasticidade dos ideogramas ao método mnemônico de Ricci, estes 

foram utilizados de forma eficaz para buscar maiores possibilidades interpretativas para 

ensinar uma mesma ideia, pois, a cada nova combinação de um mesmo ideograma com 

outros diferentes, ampliavam-se as possibilidades de recepção dos chineses. Assim, os 

missionários poderiam trabalhar a liturgia cristã a partir de um campo de representação 

que não se esgotava, produzindo novas narrativas dos missionários para uma mesma 

ideia ou conceito litúrgico. 

Ricci, com o seu Palácio da memória, instrumentalizou a memória não só como 

uma virtude individual de missionação, mas também como método articulado a outras 

estratégias de adequação, assimilação e acomodação a práticas culturais chinesas. Aqui, 

                                                           
10

 Há relatos de cartas em que Ricci já descreve aceitar confissões em mandarim.  
11

 Sobre a estrutura mnemônica do método adaptado, ler SPENCE (1986). 
12

 O termo – pensamento – aqui no sentido de “sistema de ideias”. Ler Granet (1997). 
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a utilização da memória como instrumento de catequese foi recurso fulcral para 

minimizar o cenário de resistência e sempre estranhamento por parte dos chineses ao 

que ouviam sobre os missionários do ocidente.  

Entender o papel da memória a partir desses novos usos aproximam-na do 

conceito de memória coletiva
13

, isto é articulada a partir de práticas sociais, percebendo 

que a memória não é um ato inocente ou espontâneo de lembrar. Entre outras 

aproximações, a memória pode ser um método eficaz de se levar adiante um projeto 

expansionista de catequese.  

Nos mais de vinte e cinco anos de atuação de Ricci e seus amigos missionários 

na China, os últimos dez anos foram marcados por prestígio e honra em relação ao 

reconhecimento da eficácia de seu método mnemônico, acrescido ao que conheceram de 

suas demais habilidades e conhecimentos (matemáticos, de astronomia, geografia, 

música).  Tudo isso minimizou o hiato que havia entre representações culturais tão 

distintas: o mundo concreto chinês e a moral abstrata cristã ocidental. O prestígio dos 

religiosos europeus começou a dar frutos, tal como em Pequim, nas outras residências 

jesuítas já estabelecidas (Xaoquin, Nanchang e Nanquim), os missionários jesuítas 

procuravam obter a hospitalidade junto aos mandarins locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Aqui, o conceito de memória discutido em Halbwachs (1990). 
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Reconfiguração territorial a partir da implementação de Terminais pesqueiros 

públicos no Brasil no início do século XXI 

Alberto Toledo Resende  

Programa de Pós-Graduação em História Social  

Faculdade de Formação de Professores - UERJ 

 

Como na Geografia, a História analisa o papel da logística no contexto atual de 

desenvolvimento do capitalismo, pautado na aceleração-tempo mundo. É possível 

compreender a política nacional de terminais pesqueiros públicos como evento 

temporal, conforme propõe Kosellek (2014) ao recortar as experiências compondo os 

estratos do tempo, que pode ser recortado nos limites político, econômico e social e 

neste sentido contribui no avanço da História Social. Quer seja na possibilidade de 

identificar processos de modernização e novas propostas de ordenamento territorial feito 

em conjunção do Estado e dos agentes hegemônicos, quer seja nos impactos sociais, 

criando novos marcos espaço-temporais. 

Compreendendo que o ordenamento do território é um conjunto de normas e 

ações do Estado que regulam o uso e apropriação do espaço e busca inserir o país na 

lógica do mercado global. Acrescentamos neste debate teórico a importância de pensar a 

gestão costeira, a logística marítima e a distribuição nacional e internacional do 

pescado. O terminal pesqueiro público estão direcionadas na (re)construção de um 

mercado pesqueiro nacional, centralizado pelo Estado e que este procura superar os 

mercados populares existentes (portos dos pescadores artesanais e dos pescadores 

industriais). 

Para melhor sistematizar a análise das legislações, utilizou-se uma ordem linear 

do tempo, mesmo sem esquecer que as propostas não eram lineares, e que tampouco o 

eram as demandas do povo ou a efetiva transformação dessas propostas em leis. 

Procurou-se deste modo discorrer didaticamente sobre as sucessivas mudanças que 

levaram a pesca a ser uma atividade econômica reconhecida pelo Estado. 

As leis, nota Blomley (1994), estão por toda a parte nas sociedades modernas, e 

não perguntamos a nós mesmos de onde vêm, como se utilizam e por que devemos 

obedecer-lhes. O mesmo autor sugere que, se quisermos responder a tais perguntas, 

melhor será não o fazermos focalizando as contradições internas dos discursos jurídicos, 
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mas situando a lei, isto é, examinando e questionando as suas teses quanto ao seu papel 

na sociedade.  

Como a lei é uma forma de controlar o comportamento social, a geografia e a 

história podem contribuir a estudá-lo tornando a lei numa variável geográfica histórica. 

Faz-se necessário lembrar que impulsionam o conhecimento jurídico os imperativos 

instrumentais do Estado, e aprofundar a visão crítica acerca do poder, advertindo em 

que a lei não se presta só a comandar, senão ainda a redefinir, capacitar, construir, 

dividir, encerrar e ofuscar no espaço. 

Lefebvre (apud  Blomley, 1994) argumenta que: 

O espaço não é um objeto científico alheio à ideologia e à política; sempre foi 

político e estratégico. Se ele se tem um ar de neutralidade e de indiferença em 

relação aos seus conteúdos [...], é exatamente porque foi ocupado e usado 

[...]. O espaço tomou forma e feitio com os elementos históricos e naturais, 

mas isso foi um processo político. O espaço é político e ideológico. É um 

produto literalmente preenchido com ideologias.
1
 

 Não apenas a lógica da economia, senão também as normatizações impostas 

pelo Estado regem os atuais processos de modernização — essa modernização 

excludente, que a tantas pessoas e instituições recusa acesso a muito do que se 

proporciona de social e espacialmente cobiçável entre os frutos nem todos benfazejos do 

seu ímpeto inovador, ao mesmo tempo que desvaloriza e suprime certas formas de 

trabalho. A pesca, mesmo sendo importante posto de trabalho e contribuindo 

relevantemente para a produção de víveres, anda sempre nos contraditórios e paradoxais 

limites do capitalismo. Para Santos (2000), o território usado, que, sendo espaço 

geográfico, oferece uma visão mais abrangente e totalizadora da Geografia, por essa 

igual razão tanto aclara as ações dos grandes agentes modernizadores e as dos agentes 

não hegemônicos, quanto é produtor, ele mesmo, de espaço geográfico. Assim, o 

território usado permite identificar a totalidade de todos, analisando-se como processos 

as relações entre lugar, formação socioespacial e mundo. Pensar no território como 

espaço banal conduz, pois, à ideia do que Santos denomina “o espaço de todos, todo o 

espaço” (2000, p. 5). Trata-se do espaço de todas as pessoas, por muito que estas ele 

desiguale; de todas as instituições, quer fortes quer fracas sejam nele; e de todas as 

empresas, e do Estado e de quantas formas de poder pulsem na sociedade. Para Milton 

                                                           
1
 O original está em inglês. 
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Santos esse é “o espaço de todas as dimensões do acontecer, de todas as determinações 

da totalidade social” (ibidem, p.8). 

As políticas federais geram impactos importantes nas zonas costeiras e limitam 

espaços de atuação dos pescadores artesanais (Silva, Resende, Martins, 2010), devido a 

um maior adensamento do urbano. Além disso, grandes projetos de logística e de 

produção industrial vêm contribuindo para o aumento urbanização nas áreas rurais, para 

projetos da indústria petroquímica, para a exploração do petróleo em águas marítimas e 

para a ampliação da indústria naval. 

Esses processos de modernização mediada ou de ação direta do Estado 

configuram amorficamente a atividade pesqueira, pois a correspondente estrutura 

estatal, embora reconheça a pesca como atividade econômica e de geração de trabalho e 

renda, mesmo assim não reflete a realidade social dos pescadores artesanais. E em boa 

parte das disputas por melhores condições na atividade pesqueira há uma mistura de 

necessidades estruturais na esfera da qualidade de vida com necessidades de melhora 

das condições de trabalho, mas termina prevalecendo o intuito estatal de manter a 

situação como está. Os anseios dos pescadores artesanais, portanto, frustram-se apesar 

de toda a autonomia construída nos momentos de luta – como os da Constituinte de 

1988 – nos quais os pescadores deveriam assumir a presidência das suas instituições 

representativas (colônias, federações e confederações) e essas instituições deveriam 

transformar-se em sindicatos. 

Para ficar mais claro a importância da implantação dos Terminais Pesqueiros 

Públicos devemos compreender como foi a estruturação da pesqueira no Brasil que 

culminou com a implantação das Colônias de Pescadores no início do século XX. Em 

um período onde o próprio país passava por uma reconstrução saindo de um sistema 

imperialista e entrando em um sistema republicano. 

 

PRIMEIRA RESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO PESQUEIRO NACIONAL: AS 

COLÔNIAS 

 Foi em 1923, último ano da missão do Cruzador José Bonifácio
2
, destinada a reconhecer 

a costa brasileira e regulamentar a atividade de pesca por meio das colônias de pescadores, 

                                                           
2 Foi uma missão concebida pelo Almirante Gomes Pereira que durou de 1919 até 1923, sob o seu 

comando, executada pela Marinha de Guerra do Brasil, com a participação de cerca de duzentos pessoas 
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nesse ano que ocorreram as primeiras mudanças marcantes. A 25 de outubro o Decreto nº 

16.183 transferiu para a Marinha brasileira a organização da Diretoria da Pesca e Saneamento 

do Litoral, tornando-a anexa e subordinada à Inspetoria de Portos e Costas, e conferindo ao 

Ministério da Marinha plenos poderes para administrar e fiscalizar a atividade pesqueira e desta 

forma garantir o saneamento do litoral. Para tanto a Marinha devia organizar e regulamentar as 

embarcações, os instrumentos de pesca, o pessoal e a polícia naval e manter os escoteiros do 

mar. Assim, as diretorias da pesca foram organizadas regionalmente de acordo com o Artigo 2º: 

Art. 2º A Directoria da Pesca, como repartição federal, exercerá no dominio 

fluvial, nos lagos e lagôas da União, nas aguas territoriaes brasileiras (dentro 

de tres milhas a partir do littoral, desde o Cabo Orange, na foz do Oyapock, 

ao arroio Chuy, no Rio Grande do Sul) ) e ilhas, a jurisdicção compativel 

com a natureza de seus serviços administrativos, ficando directamente 

subordinada á Inpcctoria de Portos o Costas. 

Paragrapho unico. A distancia de tres milhas será contada para fóra das linhas 

rectos que unirem as pontas mais salientes do littoral, distantes no maximo 

dez milhas umas das outras. 

 

Abrangia-se não só todo o litoral e suas reentrâncias, como ainda os rios e águas 

continentais. Mas as incumbências da Diretoria da Pesca iam muito além de resguardar 

os limites territoriais: 

 

Art. 3º A Directoria da Pesca tem por fim: 

a) tornar effectivas as providencias necessarias para o saneamento do littoral; 

b) estudar e divulgar os recursos naturaes das aguas brasileiras, desenvolvel-

os tanto quanto possivel, regulando a sua utilização; 

c) fiscalizar e superintender as confederações e colonias de pescadores nos 

serviços que lhe são affectos; bem assim, os mercados, depositos e 

estabelecimentos de pesca e suas industrias; 

d) animar as industrias da pesca; 

e) prover o povoamento das aguas nacionaes com as especies mais valiosas, 

quer indigenas, quer exoticas, tanto de agua doce como de agua salgada, por 

meio dos melhores ensinamentos da piscicultura, 

f) promover o incumbir-se do levantamento da carta batimetrica da costa, 

determinando e localizando os pesqueiros e épocas apropriadas ás pescarias; 

g) organizar um museu de apparelhos e cartas de pesca o do colleções de 

especies das faunas maritima, lacustre e fluvial 

                                                                                                                                                                          
no Cruzador Auxiliar José Bonifácio, tinha o objetivo cívico de conhecer social e ambientalmente a costa 

brasileira, e, em dar à embarcação o nome do “Patriarca da Independência”, assinalou quanto esse 

trabalho de nacionalizar a pesca do país se filiava historicamente ao remoto alvorecer do Brasil e ao 

patriotismo e nacionalismo que a missão deveria infundir nas comunidades visitadas. 
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h) providenciar para concessão de terrenos de marinha e terrenos publicos 

nas costas e nas ilhas, para fundação de colonias do pescadores, 

estabelecimentos de pesca e de aproveitamente industrial dos productos 

aquaticos; suggerir a desapropriação por utilidade publica dos terrenos 

necessarios á edificação de escolas, estaleiros, parques, depositos, salga, 

frigorificos, etc.; 

i) promover a importação e construcção no paiz de embarcações movidas a 

motores do explosão, combustão interna, a vapor ou a vela, destinadas 

exclusivamente á pesca e ao transporte do pescado pelas suas installações e 

caracteristicos; dos apparelhos de pesca e material proprio para o reparo dos 

mesmos e material preciso para a installação dos serviços de preparo, salga e 

conserva do peixe, inclusive os accessorios e aprestos para o 

acondicionamento de peixe conservado, de combustivel para o 

funccionamento dos barcos e demais installações attinentes á industria da 

pesca. 

§ 1º Por colonia de pescadores se comprehende todo o agrupamento de, pelo 

menos, quarenta brasileiros natos ou naturalizados, matriculados como 

pescadores nas Capitanias de Portos e estabelecidos em zonas limitadas pela 

Directoria da Pesca, tendo por fim unil-os por laços de salidariedade 

fraternal, promovendo instrucção, auxilio mutuo e prosperidade dos 

associados e suas familias. visando particularmente a sua utilização como 

auxiliares da Marinha, na paz e na guerra. 

§ 2º Haverá duas especies de confederações: estaduaes e geral. 

§ 3º Por confederação estadual comprehende-se o agrupamento de delegados 

das colonias de um Estado, com o fim de tratar de questões de seus interesses 

e represental-as perante os poderes publicos e privados, em juizos ou fóra 

delles. 

§ 4º Por confederação geral comprehende-se o agrupamento de delegados das 

confederações estaduaes e delegados das colonias do Estado doRio e do 

Districto Federal. Terá a sua séde na Capital Federal, cabendo-lhe a 

administração da Caixa do Soccorros da Pesca. 

 

O Decreto nº 16.183, de 25 de Outubro de 1923 pela primeira vez na história 

nacional regulamentava e organizava de fato a atividade pesqueira, não somente a 

voltada para a produção industrial ou em larga escala, mas a atividade praticada 

individualmente pelos pescadores, que de acordo com Artigo 3º passaram a organizar-se 

em colônias de pesca e segundo uma estrutura estatal que prometia organização e 

serviços essenciais para esse grupo da sociedade. 

Em resumo, os fins a que visava o artigo eram: promover o saneamento das 

regiões litorâneas voltadas para a atividade pesqueira; fomentar a pesquisa sobre as 

espécies marinhas e de água doce que povoavam nosso litoral e quando possível prover 

o repovoamento e áreas degradadas, incentivando a piscicultura; garantir a posse da 

terra aos pescadores de fato; possibilitar a implantação de novas tecnologias e técnicas 

que garantissem melhor produtividade aos pescadores nacionais; mapear o litoral não 
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somente para a navegação, mas para localizar os pesqueiros e conhecer as épocas 

apropriadas para a pescaria; organizar a pesca em colônias de pescadores, levando em 

consideração grupos já existentes no litoral e trazendo saneamento básico e instrução. 

O Artigo 12 determinava que ao diretor da pesca, o qual era um oficial superior 

do corpo de armada da Marinha brasileira, competia: 

 

g) suggerir a nomeação do pessoal para o serviço sob a direcção da Directoria 

da Pesca; 

j) receber, fazer archivar e extractar dos relatorios e demais documentos que 

forem enviados pelas Capitanias dos Portos e repartições dellas dependentes, 

pelas Confederações Geral e Estaduaes, Colonaias de Pescadores etc., as 

estatisticas e informações sobre a pesca e industrias correlatas, não só no que 

diz respeito á piscicultura, industrias, pessoal e material empregado na pesca, 

como na adaptação de dados logisticos que interessem ao Estado Maior da 

Armada; 

 

Na figura do diretor da pesca a Marinha organizou as colônias de pescadores e 

suas atividades, cujas informações se deviam passar para as capitanias dos portos, para a 

Confederação Estadual e para a Confederação Geral sediada na capital do país. 

No Decreto 16.184, o último do ano de 1923, de 25 de outubro, referente à 

pesca, o Ministério da Marinha junto com o Governo Federal regulamentou pontos que 

não tinham sido detalhados no Decreto 16.183, da mesma data, passando a congregar 

todas as necessidades da atividade pesqueira e caracterizá-la pela localização e tipo de 

pescado e materiais que nela se utilizavam. 

 

Art. 1º Entende-se por pesca a industria extractiva, animal ou vegetal, de 

qualquer producto das aguas salgadas, salobras ou doces. 

Art. 2º A pesca divide-se em; 

I - Pesca maritima; 

II - Pesca fluvial. 

Art. 3º A pesca maritima abrange; 

a) a pesca em alto mar; 

b) a pesca costeira; 

c) a pesca interior. 

Art. 4º A pesca do alto mar e aquella que se faz no mar largo, nas aguas 

territoriaes da Nação, além de uma milha da costa, contada para fóra das 

linhas rectas que unirem as pontas mais salientes do littoral, distantes, no 

maximo, dez milhas, umas das outras. 

a) a pesca costeira é aquella que se faz até á distancia de uma milha da costa, 

contada do mesmo modo; 

b) a pesca interior é aquella que se faz: 

1º, nos portos, lagunas, lagôas, lagos, espraiados, braços de mar, canaes e 

quaesquer outras bacias de agua salgada, ainda que só communiquem com o 

mar, pelo menos, durante uma parte do anno; 
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2º, nas aguas dos rios e correntes de agua doce, dos canaes navegaveis que 

desembocam no mar, portos o lagôas, do ponto onde começa a mistura das 

aguas salgadas com as doces para seu escoadouro. 

Art. 5º A pesca fluvial é aquella que se faz nos rios, navegaveis ou não, e em 

quaesquer bacias de agua doce, onde se não faça sentir nem o fluxo nem o 

refluxo da maré do equixonio. 

Paragrapho unico. A pesca fluvial sob e jurisdicção do Governo Federal e de 

que trata o presente regulamento é a exercida. 

a) nos rios que teem suas nascentes em paizes confinante com o Brasil; 

b) nos rios que, nascendo no Brasil se dirigem a paizes tambem confinantes; 

c) nos rios que servem de linha divisoria entre o Brasil e paizes vizinhos; 

d) nos rios que atravessam dous ou mais Estados da Republica; 

e) nos rios que servem de linha divisoria entre dous ou mais Estados da 

Republica; 

f ) nos rios navegaveis e nos comprehendidos no plano geral da viação da 

Republica; 

g) nos rios que, futuramente, forem por decreto legislativo considerados vias 

de comunicação de utilidade nacional, por satisfazerem a interesses de ordem 

politica e administrativa; 

h) nos rios em que, por accôrdo com o Estado a que pertencerem, o Governo 

Federal estabelecer ou auxiliar navegação propria ou subvencionada; 

i) nos rios existentes no territorio indispensavel para a defesa das fronteiras, 

fortificações e construcções militares. 

Art. 6º A pesca de alto mar póde ser exercida em todos os mares, de uma 

milha da costa, até o limite das aguas territoriaes das nações estrangeiras, 

observadas as prescripções do Direito Maritimo Internacional e as deste 

regulamento. 

Art. 7º A pesca interior fica limitada pela acção da maré de sysigia na agua 

doce, de acordo com o art. 4º. 

 

O primeiro capítulo do Decreto nº 16.184, de 25 de outubro de 1923, tem por 

objetivo principal determinar os limites territoriais da atividade pesqueira no Brasil, 

usando as duas divisões que Marinha brasileira criou para a pesca pela. A primeira 

divisão era a marítima, que assentava os limites até onde podia o Brasil estender a sua 

pesca em águas internacionais, de modo que se beneficiasse a pesca brasileira e se 

garantisse a defesa nacional, controlando melhor os que circulavam, quase diariamente, 

por águas próximas às das fronteiras marítimas do país. A outra divisão era a da pesca 

fluvial, que, além de autorizada em todo o país, tinha no período da Primeira República 

um imenso potencial pesqueiro pouco explorado em boa do território, além de um 

potencial estratégico para a segurança do Brasil nos pontos mais críticos das suas 

fronteiras, servindo os dias de pesca nos rios, como no mar, para de certo modo vigiá-

las. 

O segundo capítulo do decreto estipula a quem pertence explorar a atividade 

pesqueira nacional, garantido no Artigo 8º a todos os brasileiros maiores de 16 anos: 
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Art. 8º A pesca é exclusivamente nacional desde 4 de janeiro de 1917, como 

previu o art. 73 da lei 2.544, de 4 de janeiro de 1912, e como tal livre a todos 

os brasileiros maiores de 16 annos sob condição de observarem as 

prescripções do presente regulamento e ulteriores disposições do Governo da 

Republica, tomadas pelo Ministerio da Marinha.  

Art. 9º Todos os brasileiros, natos ou naturalizados, que da pesca fizerem 

profissão habitual, matricular-se-hão como pescadores nas Capitanias dos 

Portos e estações dellas dependentes, e bemassim serão obrigados a registrar 

ou arrolar as embarcações com que exercerem o seu mistér, excepto jangadas. 

a) tanto a matricula desses individuos como o arrolamento de suas 

embarcações será feito gratuitamente;  

b) para os effeitos deste regulamento o arrolamento será para as embarcações 

que se empregarem na pesca costeira, na interior ou na fluvial; 

c) os pescadores serão obrigados a fazer parte de uma colonia, nos Estados 

em que residirem. 

Art. 11. A pesca a pé, isto é, feita sem embarcações e de terra, é facultativa a 

todos os residentes no territorio nacional, sem outros onus ou restricções 

além das medidas de policia maritima e as de protecção ao peixe, 

consignadas no presente regulamento. 

 

Além de garantir a atividade pesqueira aos brasileiros, ainda ressalta como deve 

ser controlada e normatizada pelo Estado essa atividade, para cujo exercício todos os 

pescadores profissionais devem ser registrados junto com suas embarcações em suas 

colônias de pesca e posteriormente nas Diretorias de pesca de forma gratuita. Para tanto, 

estabeleceram-se regras para o registro que deve ser controlado e fiscalizado pela 

Capitania dos Portos local, como descrito no capítulo terceiro do decreto: 

 

Art. 12. Nas capitanias dos portos e estações dellas dependentes haverá livros 

especiaes para os matriculados pescadores de profissão e registro c 

arrolamento de suas embarcações, segundo o modelo adoptado. 

Art. 13. A matricula pessoal será tirada nas capitanias de portos ou onde for 

determinado pela Inspectoria de Portos e Costas, e deverá conter : nome do 

matriculado, filiação, nacionalidade, naturalidade, idade, côr, rôsto, nariz, 

cabellos, olhos, barba, estatura, estado civil, residencia e signaes 

caracteristicos. 

§ 1º Aos pescadores brasileiros natos, que não puderem conseguir a certidão 

de idade, substituirá esse documento o cartão ou papeleta de vaccinação que 

lhe for entregue pelo medico da Saude Publica Federal, quando se vaccinar. 

§ 2º Os brasileiros naturalizados, além dos documentos exigidos no art. 13, 

deverão apresentar o titulo original do naturalização como brasileiro e a 

caderneta de identidade. 

§ 3º Os nacionaes pescadores que houverem de se matricular e bem assim 

arrolar as suas embarcações de pesca, fóra das sédes das Capitanias de 

Portos, procuração o capataz ou subcapataz do seu domicilio, e estes enviarão 

o capitania respectiva a relação nominal dos ditos individuos e das 

embarcações, com os documentos precisos ao arrolamento, para que se 

proceda do accôrdo com o art. 43, o exigido no Regulamento de Capitanias. 

Art. 14. Annualmente, no correr do mez de fevereiro, as matriculas dos 

pescadores serão apresentadas ao visto gratuito da autoridade naval 

competente. da localidade onde o pescador for colonizado. 

Art. 15. As licenças de pesca a amadores serão renovadas, si elles assim o 

quizerem. nos ultimos 15 dias do seu periodo annuo. 
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Art. 16. As matriculas serão nominativas e intransferiveis. 

 

Não havendo muitas mudanças para o registro do pescador, o maior destaque é a 

figura do capataz, o qual, como membro da colônia de pescadores e representante 

militar das áreas mais distantes, tem a incumbência de identificar as demandas das 

comunidades pesqueiras na localidade e de resolver os problemas junto à colônia e à 

Capitania dos Portos. De acordo com o Decreto nº 16.184, de 25 de outubro de 1923, já 

não é possível a inserção de estrangeiro na atividade pesqueira, mesmo que 

temporariamente, sendo a única alternativa a naturalização dele. Outro ponto 

apresentado é que, necessárias para os pescadores obterem licença de exercer a sua 

atividade, a matrícula deles e a das suas embarcações tornaram-se intransferíveis. Em 

consonância com isto, o capítulo quatro do decreto outorga direitos aos pescadores e 

põe-lhes deveres para com a nação, tudo relacionado com terem matrícula no Ministério 

da Marinha. 

 

Art. 17. Todo pescador, de profissão ou amador, no exercicio da pesca deverá 

estar munido de sua matricula ou licença. 

Art. 18. Os pescadores de profissão estão isentos do serviço militar no 

Exercito e nas milicias estaduaes. 

Art. 19. Os pescadores que pelas leis da Republica forem sorteados para o 

serviço militar só serviço na Marinha de Guerra, na fórma dos regulamentos 

em vigor. 

Art. 20. Os pescadores matriculados, que tenham i serviço na Armada, terão 

preferencia para exercer cargos nas capitanias dos portos, Directoria da Pesca 

e suas dependencias, já creadas ou por crear, desde que tenham a idoneidade 

precisa para o desempenho das respectivas funcções. 

Art. 21. Os pescadores, como reservistas da Armada que são, farão parte do 

pessoal naval das estações em cujas proximidades tiverem domicilio e onde 

tiverem paradouro as embarcações que empregam na pesca. Estão 

directamente subordinados aos capitães dos portos e aos seus delegados, 

agentes, capatazes e sub-capatazes da secção em que funccionarem. 

Art. 22. Por intermedio da Directoria da Pesca os pescadores levarão aos 

poderes competentes as suas queixas contra as vexações que qualquer 

autoridade lhes tenha feito em detrimento de seus direito, garantidos no 

presente regulamento. 

Paragrapho unico. O offendido poderá recorrer directamente an inspector de 

Portos e Costas, com recurso para o ministro da Marinha. 

Art. 23. Todos os pescadores são obrigados a deixar que as autoridades 

navaes insppeccionem as embarcações em que estiverem pescando ou em que 

transportarem o producto da pesca, bem como seus depositos e 

estabelecimentos de pesca. 

Paragrapho unico. O producto da pesca só poderá ser vendido si estiver 

obedecendo ás prescripções da Inspectoria de Portos e Costas, tornadas 

publicas pela Directoria da Pesca. 

Art. 24. Os pescadores que tiverem conhecimento de, infracções á policia da 

pesca o de qualquer procedimento é conservação das especies de seres 

marinhos, os levarão immediatamente ao conhecimento da autoridade naval 

competente mais proxima. 
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Art. 25. Os pescadores que reconhecerem sobre as praias ou costas destroços 

ou salvados de embarcações perdidos ou naufragadas deverão recolhel-os e 

entregal-os aos capatazes, que lhes darão o destino legal. 

Art. 26. Os pescadores de cada estação maritima ou fluvial deverão associar-

se em colonias e nomear dentre elles um para os representar junto ás 

autoridades competentes. 

Art. 27. Quando se fizer necessario tomar medidas de protecção ou outras 

para conservação ou policia da pesca, os pescadores, collectivamente ou por 

seus representantes, fundamentando a representação, as solicitarão da 

Directoria da Pesca. 

 

Tal qual nos decretos anteriores, neste um dos deveres do pescador é 

salvaguardar os limites do país, atuando como parte da frota militar nacional mesmo 

que de forma indireta, como no Decreto nº 9.672, de 17 de julho de 1912, que passava o 

controle da atividade pesqueira para o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, 

mas conservava nas mãos da Marinha a legalização das embarcações e o controle da 

frota privada nacional. A imposição pelo Decreto nº 16.184 de que tanto o pescador 

amador quanto o profissional obtivessem licença para a sua atividade, demostra a 

importância das embarcações para a segurança nacional. 

Parecendo contraditórios com a liberação do pescador do serviço militar, 

apresentada no Artigo 18, os demais artigos do capítulo quatro fazem com que todos os 

pescadores devidamente matriculados pertençam à frota militar de reserva, e incumbem-

lhes a constante vigilância do litoral brasileiro, obrigando-os a informar qualquer 

anomalia ao capataz da sua colônia ou à Capitania dos Portos. A este respeito o 

Capítulo Cinco estabelece algumas regras para as embarcações: 

 

Art. 28. As embarcações empregadas na pesca, movidas a motor ou machinas 

a vapor, terão além dos tripulantes pescadores, o pessoal determinado pelas 

capitanias dos portos, para os trabalhos das machinas e caldeiras, pessoal esse 

que tambem deverá ser brasileiro. 

Art. 29. As embarcações maiores de oito tonelada que,se destinarem á pesca 

de alto mar serão matriculadas nas capitanias dos portos, como são as 

embarcações de cabotagem; e no tocante ao pessoal, que será reduzido de 

accôrdo com que for determinado, deverá todo elle ser brasileiro . 

Art. 33. As embarcações de pesca, quer sejam á vela, a motor ou quer a 

vapor, devem observar as seguintes regras: 

I - Toda embarcação de pesca levará á prôa, de um e outro bordo, um distico 

na borda com a lettra *Z" e o numero da colonia correspondente, sendo que 

tudo será pintado em caracteres bem visiveis. As embarcações de maior porte 

levarão mais, na pôpa, o nome da embarcação e o da séde da capitania em 

que as mesmas estiverem matriculadas. 

II - Os mesmos signaes caracteristicos serão reproduzidos de cada lado da 

vela grande da embarcação em côr conveniente e com dimensões para 

ficarem bem visiveis; e si a embarcação for a vapor, de um e de outro lado da 

chaminé. 
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lII - Todos os instrumentos de pesca e accessorios das embarcações deverão 

ser marcados com os mesmos signaes caracteristicos, além do numero da 

embarcação. 

IV - Toda embarcação de pesca em exercicio deve estar munida dos 

documentos seguintes : 

a) arrolamento ou registro, licença annual (excepto a ,jangada) matricula da 

tripulação; 

b) si fôr de pesca de alto mar, em logar do arrolamento, deverá, ter o titulo do 

registro o rol de equipagem. 

V - Nenhuma embarcação de pesca poderá amarrar ou fundear sobre as boias, 

vedes ou instrumentos de pesca de outra embarcação, e nem suspender ou 

visitar, sob qualquer pretexto, os apparelhos que 1hc não pertencerem. 

VI - A embarcações que pescarem á linha deverão conservar-se proximas ao 

local em que as mesmas estiverem armadas, fundeando ou pairando, 

conforme as circumstancias o permittirem. 

VII - As embarcações de pesca não podem exercer a pesca nos logares em 

que causem embaraço á navegação ou ao trafego ordinario do porto. 

VIII - Nos casos de enrascarem as suas linhas com as de outra embarcação, 

aqualla que as suspender não poderá cortal-as, salvo caso deverá maior Neste 

caso deverá reatar as ditas linhas antes de as largar de novo. 

IX - As embarcações de pesca costeira, quando em pescaria á noite, deverão 

indicar as respectivas posições por meio de uma luz banca collocada no 

minimo a dous metros acima da horda. 

X - As embarcações de pesca de alto mar observarão, no que respeita a luzes 

externas, o disposto no aviso numero 40, de 12 de janeiro de 1901, que se 

refere ao art. 9º do regulamento, para evitar abalroamento no mar. 

XI - As embarcações que concorrem á pesca em uma certa zona não poderão 

lançar suas rêdes de modo a se prejudicar em mutuamente. 

Art. 34. As embarcações de pesca serão inspecionadas de accôrdo com o 

Regulamento das Capitanias dos Portos 

Paragrapho unico. As embarcações julgadas em máo estado serão cassadas as 

matriculas, que só serão restituidas depois de reparadas e julgadas em bom 

estado. 

Art. 35. As embarcações de pesca terão as lotações estabelecidas pela 

natureza da pesca e pelos usos da mesma. fixadas opportunamente, pela 

Directoria da Pesca. 

Art. 36. As embarcações que chegarem ao mesmo tempo ao logar da pesca 

occuparão, as menores, o lado de barlavento das maiores, em distancia nunca 

inferior a cincoenta metros; si as maiores quizerem collocar-se a barlavento 

das menores, tomarão posição a cem metros destas. 

Art. 37. As embarcações que chegarem aos logares da pesca depois desta 

encetada pelos embarcações presentes, tomarão logar a sotavento em 

distancia nunca inferior a cincoenta metros. 

Art. 38. As embarcações que estiverem pescando com redes fixas deverão 

conservar-se sobre asmesmas ou nas proximidades, arriando as velas, afim de 

indicarem que se acham em posição. 

Paragrapho unico. As embarcações sem tripulante algum não guardam nem 

assignalam logarde pesca, devendo ser consideradas em abandono, podendo 

ser apprehendidas. 

Art. 39. O logar circumscripto pelas rêdes de uma embarcação de pesca fica 

interdicto ao acesso de qualquer outra embarcação de pesca. 

Art. 40. Prevalecendo os interesses da navegação sobre os da pesca, nenhuma 

indemnizaçãopoderá o pescador reclamar por prejuizos soffridos, si suas 

rêdes ou apparelhos estiverem collocados em logares que embaracem a 

navegação ou o trafego do porto, ou quando nãoestiverem, mesmo em outros 

logares, assignalados convenientemente. 

Art. 41 . A embarcação de pesca que haja attestado o seu carregamento de 

peixe e não possa colher todas as suas rêdes, será auxiliada por aquella que 
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lhe estiver mais proxima, com direito esta á metade do peixe a colher, 

devendo restituir a rêde dentro do prazo de 2 horas. 

Art. 42. As embarcações de pesca não poderão conduzir passageiros, cargas 

ou bagagens. A conducção de productos da pequena lavoura será permittida 

mediante licença trimestral paga na capitania. 

Art. 43. As embarcações de pesca, em caso de accidente no mar, se devem 

mutuo auxilio, e a que encontrar rêdes ou utensilios de urna outra os 

entregará ao proprio dono ou á autoridade naval de sua estação. 

 

A primeira mudança mais marcante quanto às embarcações de pesca é a questão 

da capacidade de carga e a possibilidade de alcance. Caso ultrapassassem o limite 

mínimo de oito toneladas com navegabilidade marítima, as embarcações deveriam ter a 

bordo operadores de máquinas, independentemente de serem pescadores, mas que 

fossem brasileiros, como o restante da tripulação, sendo isto um dos critérios para obter 

da Capitania dos Portos autorização para saída do porto. 

Para diferenciar as embarcações de pesca das de outro tipo, seja no mar ou nas 

águas continentais, todas passam a ter um “Z” proveniente da demarcação territorial em 

“Zonas de Pesca” e o número da colônia que pertencem, sendo as de maior porte 

obrigadas a trazer o registro da Capitania dos Portos. Outra exigência é a mesma 

identificação em todos os apetrechos de pesca da embarcação. 

Outra preocupação do Decreto nº 16.184 é com a possibilidade de as 

embarcações interferirem umas nas outras, seja pela atividade pesqueira seja pelo 

simples navegar. Por isso fixou distâncias mínimas que elas deveriam manter entre si 

nas áreas de circulação e nas de pesca, e impôs-lhes prestar ajuda mútua em caso de 

acidente ou de outras dificuldades, estabelecendo que, se estivesse uma embarcação 

abarrotada de peixe e impossibilitada de recolher todas as suas redes, teria o direito de 

ser auxiliada pela embarcação mais próxima e o dever de dar a esta metade do peixe que 

então se viesse a colher. Todas as regras são uma tentativa da Marinha de harmonizar a 

navegação em águas brasileiras e evitar demasiada competição por pescado. 

O Capítulo Seis trata da legalização dos instrumentos empregados pelo pescador 

em sua atividade rotineira. Já o Capítulo Sete estabelece regras para utilização desses 

instrumentos e em conjunto com as do Capítulo Oito determinam quais são os períodos 

do ano de cada espécie e os apetrechos que se pode utilizar, assim como as épocas de 

interdição da pesca durante as desovas. 

Um dos pontos mais interessantes da nova legislação de pesca, descrito no 

Capítulo Nove, tem origem provavelmente na viagem do Cruzador José Bonifácio, na 
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os marinheiros sob o Comando de Frederico Villar, além reconhecerem e 

regulamentarem a pesca, registraram quais eram as formas mais agressivas da atividade 

que poderiam levar à extinção de espécies de grande importância para o Brasil. 

 

Art. 59. O uso da dynamite ou do outro qualquer explosivo na pesca é 

rigorosamente prohibido em todo tempo e logar. 

Art. 60. O uso de substancias toxicas ou não, que possarn servir para matar 

ou entorpecer o poixe, é da mesma fórma prohibido em todo tempo e logar. 

Art. 61. E' prohibida toda pesca, seja qual for o meio empregado, nas 

proximidades das descargas dos esgotos das materias fecaes ou do hospitaes, 

em distancia menor de 500 metros em torno da bocca do tubo de descarga. 

Art. 62. Será prohibida a pesca de certos peixes em épocas determinadas, 

prohibições que irão sendo tornadas publicas e effectivas á medida que o 

regimen dos ditos peixes for sendo estabelecido, de accôrdo com a sciencia e 

a observarção. 

Art. 63. E' prohibido apanhar, commerciar, guardar ou destruir de qualquer 

maneira os ovos de peixe, molluscos ou crustaceos, e bem assim as especies 

comestiveis de peixes, molluscos ou crustaceos que não hajam attingido as 

dimensões determinadas pela Directoria da Pesca. 

Art. 64. E' prohibido pescar, vender, comprar,transportar e empregar em 

qualquer uso peixes que não tenham o comprimento determinado pela 

Directoria da Pesca. 

Paragrapho unico. Todos os ditos peixes, excepção feita dos que na idade 

adulta não attingem a esses comprimentos, accidentalmente colhidos nas 

rêdes ou apparelhos, devem ser immediatamente lançados ao mar. 

Art. 65. As cercadas ou curraes de peixes, fixos, de qualquer denominação, 

são prohibidos. 

Art. 66. Não podem ser lançados nas aguas interiores os detrictos das fabricas 

ou residuos de oleos dos navios. 

Art. 67. E' prohibido desalojar os peixes ou outros seres marinhos quaesquer 

batendo nas aguas ou nas bordas das embarcações com varas, com bambús 

ou outros instrumentos, arremessando pedras ou outros projectos, com o fim 

de impellil-os por esses meios a irem de encontro ás rêdes. 

Art. 68. E' prohibido pescar junto ou proximo ás pedras pelo processo 

denominado catuque ou de arco. 

Art. 69. E' permittido o uso de fachos ou luzes de qualquer natureza na pesca, 

desde que não embaracem a navegação. 

Art. 70. E' prohibido impedir a livre entrada e sahida dos peixes e outros 

productos marinhos, cercando com rêdes, paris ou armadilhas de qualquer 

especie ou denominação as barras das bahias, portos, enseadas, lagôas, rios, 

riachos e canaes, e das circumvizinhanças dos ditos logares, bem como os 

mangues. 

Art. 71. E' prohibida a pesca com rêdes ou apparelhos de arrasto nas lagôas, 

nos rios, riachos e canaes em communicação com o mar, excepção feita pelos 

apparelhos especiaes nas occasiões de pesca de ostras e mariscos. 

 

Dentre as formas de pescaria proibidas destaca-se o uso de dinamite, substâncias 

tóxicas, redes de malha pequena que capturem filhotes, armadilhas fixas com cercados 

ou currais, cerco na foz de rios ou em outras áreas onde impeça a circulação dos peixes 

e a técnica conhecida como arrasto na proximidade da costa ou águas continentais. 
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Porém mais inovadora para a época foi a proibição, no Artigo 61, de pescarias em áreas 

de emissários de esgoto domésticos ou hospitalares. 

Quanto aos tipos de pescados e às correspondentes práticas de pesca, o Decreto 

nº 16.184, de 25 de outubro de 1923, criou um segundo título, denominado Pesca 

Especiais, para tratar o assunto caso a caso, dando destaque aos moluscos, às algas e 

plantas marinhas, aos crustáceos, às tartarugas e às técnicas mais rentáveis de pesca à 

baleia. (Ver anexo). 

Ao elaborar o decreto que estabelecia estas relações na prática da atividade 

pesqueira, o governo procurou, com os artigos 125 a 135, salvaguardar a pesca e os 

pescadores, vinculando direitos e deveres que instituía para os pescadores: 

 

Art. 125. Aos brasileiros que, sós ou associados em fórma de colonia de 

pescadores, ou de outra qualquer, quizerem explorar a pesca ou industrias 

della resultantes, no littoral, nos rios e lagôas do dominio federal, o Governo 

poderá conceder os seguintes favores: 

I - Concessão de marinhas e terrenos publicos nas costas de terra firme e nas 

ilhas, de accôrdo com o decreto n. 14.594, de 31 dezembro de 1920, para a 

fundação de estabelecimentos industriaes de pesca; 

II - Reducção dos direitos aduaneiros á metade, a pescadores colonizados, 

para a importação das duas primeiras embarcações de pesca, movidas a 

machina ou motor e exclusivamente destinadas á pesca pelas suas disposições 

internas e installações, por intermedio da Directoria da Pesca; 

IV - Isenção de todos os direitos aduaneiros para os motores marinhos, 

machinas, apparelhos e mais material necessario ao inicio dos serviços da 

pesca e de conserva do pescado e aproveitamento industrial dos productos 

aquaticos, desde que sejam importados pela Directoria da Pesca; 

V - Faculdade de sahir livremente do porto ou entrar, tanto de dia com de 

noite, sendo avisada a autoridade naval a que estiver affecto o serviço da 

pesca, na fórma do estabelecido no art. 31 e paragraphos. 

Art. 126. A concessão dos favores das alineas IV e V do artigo acima será 

extensiva ás companhias ou emprezas que estiverem funccionando na 

industria da pesca, desde que só tenham nacionaes ou estrangeiros 

naturalizados em sua direcção administrativa. 

Art. 127. A concessão dos favores constantes do art. 126 será feita mediante 

contracto, lavrado na Directoria da Pesca, no qual a companhia ou empreza 

concessionaria obrigar-se-ha: 

I - A não empregar estrangeiros em numero superior a um quinto dos seus 

funccionarios em terra; 

II - A receber e sustentar, como aprendizes, os filhos dos pescadores orphãos, 

que lhes forem remettidos pela Directoria da Pesca. O numero e a idade 

minima desses menores serão fixados no contracto, segundo a importancia da 

empreza; 

III - A prestar a esses menores a instrucção pratica da industria exercida pela 

companhia ou empreza; 

IV - A pagar aos ditos menores, no segundo anno e seguintes, os salarios que 

houverem sido fixados no contracto de que reza o art. 127, os quaes serão 

independentes dos encargos da condição anterior; 

Art. 129. Os terrenos de que trata o § 1º do art. 125 serão concedidas para a 

fundação de colonias de pescadores mediante petição, feita pela 
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Confederação Geral dos Pescadores, dos terrenos de marinha e publicos, nas 

ilhas ou nas costas de terra firme, depois de medidos e demarcados por 

empregados mandados pelo Governo, obedecendo ás disposições dos 

decretos ns. 14.594 e 14.596, de 31 de dezembro de 1920. (leis de uso e 

disposição do solo) 

Art. 134. Nas bahias, lagôas, enseadas ou ainda nos mares da costa, bem 

como nos rios, as colonias de pescadores não prejudicarão, de modo algum, 

nem impedirão o exercicio da pesca aos pescadores amadores, devendo-lhes 

prestar todos os auxilios de que porventura carecerem. 

Art. 135. O desenvolvimento do Serviço da Pesca e Saneamento do Littoral, 

será garantido por uma verba de rubrica - *Pesca e Saneamento do Littoral", 

que fará parte da lei annua. 

 

Estes artigos, embora apenas confirmem a legislação já criada em outros do 

mesmo decreto, tentam sistematizar os direitos e as condições de lhes fazer jus, e 

deixam bem claro estar na colônia de pescadores o elo principal entre o pescador e o 

Estado. Um dos artigos que merecem especial comentário é o 127, em cujo segundo 

inciso os direitos que concede às empresas ficam, como na legislação imperial, 

condicionados a elas admitirem e sustentarem jovens aprendizes, que podem ser filhos 

de pescadores ou órfãos. Um ponto interessante neste decreto (nº 16.184, de 25 de 

outubro de 1923) é a hierarquização que por meio dele a Marinha, ao estruturar a pesca 

nacional, institui obrigando a que, para serem ouvidos nas suas eventuais queixas e 

reivindicações, os pescadores as submetam a trâmites burocráticos: devem apresentá-las 

por intermédio da diretoria da pesca, ou diretamente ao diretor de portos e costas, com a 

possibilidade de este em nome deles impetrar recurso ao ministro da Marinha. No caso 

de concessões federais deve ainda passar pela Confederação Geral dos Pescadores com 

sede na capital. Apesar de parecer excesso de burocracia é uma tentativa de evitar 

desmandos locais, com os acontecidos antes da fundação das colônias de pesca, 

cometidos por pessoas que abusavam do seu poder político ou econômico para 

auferirem vantagens indevidas na exploração da atividade pesqueira. 

Alguns dos últimos pontos tratados quanto aos direitos dos pescadores são a 

proteção da atividade pesqueira por meio de projetos de saneamento e a concessão de 

condições especiais de crédito para a compra de aparelhos e utensílios de pesca através 

da Capitania dos Portos. Fica para tanto a cargo do Ministério da Marinha a fiscalização 

de todas essas concessões, segundo artigos 136 até 140. 

 

Art. 136. A pesca, para todos os effeitos, ficará sob a administração do 

Ministerio da Marinha. 
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Art. 137. Para auxiliar os serviços administrativos da pesca será creada na 

Inspectoria de Portos e Costas uma Directoria da Pesca, lotada com o pessoal 

marcado no regulamento respectivo. 

Art. 138. A' Inspectoria de Portos e Costas serão enviados todos os papeis 

relativos a assumptos de pesca, os quaes, depois de estudados 

convenientemente e informados, serão encaminhados ao ministro da Marinha 

para os devidos fins. 

Art. 139. A' Inspectoria de Portos e Costas, para fiscalização da pesca, 

conhecimento de paragens abundantes de peixes e mais estudos relativos á 

piscicultura e á pesca, serão fornecidos navios proprios para o desempenho 

de taes missões os quaes farão parte do quadro dos navios da Armada, 

embora estejam sob a jurisdicção daquella inspectoria. 

Art. 140. Para os estudos que se referirem á pesca e á piscicultura, empregar-

se-ha, sob a direcção da Directoria da Pesca, uma parte da verba destinada ao 

desenvolvimento da pesca e saneamento do littoral. 

Paragrapho unico. Nas despezas que puderem ser feitas em obediencia a este 

artigo, estão incluidas as acquisições de peixes para reproducção e tudo 

quanto se relacionar com a piscicultura natural e artificial. 

 

Para uma maior fiscalização das atividades pesqueiras, sabendo que a Capitania 

dos Portos é responsável por todas as embarcações que circulam e atracam nos portos de 

sua região independentemente da atividade, criou-se na Inspetoria de Portos e Costa a 

Diretoria de Pesca dirigida por oficiais da Marinha, e cuja principal obrigação, como 

fica dito anteriormente, era fiscalizar a pesca e realizar estudos e pesquisas que 

beneficiassem a pesca ou a piscicultura. 

Os artigos 141 até 187, referentes à polícia da pesca realizada regionalmente 

pelo capitão dos portos e localmente pelos capatazes, mais os artigos referentes à pesca 

fluvial (sobretudo na região amazônica, desvendada pela Missão do Cruzador José 

Bonifácio), tratam das contravenções e penalidades e estabelecem disposições gerais 

relacionadas à pesca (ver anexo). 

Um artigo que não pode passar despercebido é o 184, o qual determina que os 

regimentos e estatutos das colônias de pescadores e confederações serão aprovados e 

organizados pela Marinha por meio da Inspetoria de Portos e Costas. 

A última Lei do período Republicano relativa à pesca é a nº 4.793, de 7 de 

janeiro de 1924, que fixa a despesa geral da República, e cujo Artigo 45 estipula no que 

pode o governo empregar as verbas públicas: 

 

Art. 45. É o Governo autorizado: 

IV. A contractar technicos competentes para ministrar aos pescadores o 

ensino do preparo e conservação de peixes, principalmente aquelles que mais 

se prestem a substituir em nossos mercados o bacalháo. 

X. A desapropriar por utilidade publica uma área de terreno de 50mX50m, 

necessaria á construcção de uma Escola Profissional da Pesca e séde social 

para a Colonia de Pescadores Z-S de S. Christovão, nesta Capital, correndo a 
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construcção do edificio por conta da referida Colonia, que se obrigará 

tambem a manter alli um mercado de venda directa dos productos das suas 

pescarias á população da cidade. 

XII. A transferir para os Serviços da Pesca do Ministério da Marinha os 

empregados da extincta Inspectoria de Pesca do Ministerio da Agricultura 

com os mesmos vencimentos ou gratificações que percebem neste ultimo 

Ministerio. 

Art. 48. As sub-consignações da verba «Pesca e Saneamento do Littoral» 

comprehendidas as subvenções ás escolas, serão entregues nos mezes de 

janeiro, abril, julho e outubro, por quotas trimestraes, á Inspectoria de Portos 

e Costas, do Ministerio da Marinha, que as dispenderá e applicará com as 

formalidades do codigo de Contabilidade nos serviços a que se destinam, á 

vista de documentos que provem o seu justo emprego, e de mappas de 

frequencia enviados por intermedio das Capitanias de Portos e suas 

delegacias e agencias.  

Art. 49. Dentro das verbas votadas, a Directoria da Pesca creará premios para 

as Colonias de Pescadores que apresentarem melhor qualidade de peixe em 

conserva de determinados typos. 

 

O Decreto nº 16.184, 25 de outubro de 1923, manda que o Governo invista na 

estruturação da atividade pesqueira nacional, com o intuito de promover o 

aperfeiçoamento técnico, realizando a contratação de especialistas que ministrem 

cursos, principalmente de preparo e conservação do pescado, promovendo a construção 

de sedes para as escolas de pesca das colônias de pescadores, e ampliando as estruturas 

institucionais pela incorporação da Extinta Inspetoria de Pesca do Ministério da 

Agricultura. 

A legislação que na Primeira República se produziu por influência do empenho 

da Marinha, datado do período imperial, de regulamentar e desenvolver a atividade 

pesqueira em todas as regiões, não somente promoveu o reconhecimento da figura do 

pescador, como também, resultando de um melhor conhecimento do território brasileiro, 

permitiu integrar o desenvolvimento dessa atividade às estruturas do Estado. 

 

SEGUNDA RESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO PESQUEIRO NACIONAL: 

TERMINAIS PESQUEIRO PÚBLICOS 

Na esfera atual do mercado é necessário investigar os eventos realizados, tais 

como: os que deram origem à Política Nacional dos Terminais Pesqueiros Públicos, seu 

formato organizativo e seus impactos espaciais junto aos pescadores industriais e 

artesanais.  

Neste sentido, Terminais Pesqueiros Públicos são parte da infraestrutura 

aquícola e pesqueira brasileira e funcionam como entrepostos (armazenamento e 
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comércio) de pesca nas áreas litorâneas ou ribeirinhas, de acordo com a necessidade e o 

interesse público segundo o decreto lei 5231 de 2004. Nos artigos 4º, 5º e 7º, os 

terminais são estruturas físicas construídas e aparelhadas para atender às necessidades 

das atividades de movimentação e armazenagem de pescado e de mercadorias 

relacionadas à pesca, e é compreendida pelas instalações de apoio à atividade pesqueira, 

tais como, ancoradouros, docas, cais, pontes e píeres de atracação e acostagem, terrenos, 

armazéns frigorificados, ou não, edificações, entrepostos e vias de circulação interna, 

bem como pela infraestrutura de proteção e acesso aquaviário ao Terminal Pesqueiro 

Público, compreendendo guias correntes, quebra-mares, eclusas, canais, bacias de 

evolução e áreas de fundeio. E sua administração será realizada pelo Ministério da 

Pesca e Aquicultura, diretamente ou indiretamente podendo arrendamento por pessoa 

jurídica de direito público ou privado. Para tanto os terminais deveriam envolver o 

Ministério da Pesca e Aquicultura, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

e Ministério dos Transportes. 

Temos que ter claro que essas mudanças não se originam em 2004, mas na Lei 

nº 221, de 28 de fevereiro de 1967 que dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca e dá 

outras providências e na Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009 que dispõe sobre a 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca e regula as 

atividades pesqueiras. Onde já havia a intenção de implantação e modernização dos 

terminais. 

DECRETO-LEI Nº 221, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967. 

Art. 91. O Poder Público estimulará e providenciará:   (Revogado pela Lei nº 

11.959, de 2009) 

a) a criação de cooperativas de pesca nos núcleos pesqueiros, ou junto às 

atuais Colônias de Pescadores; (Revogado pela Lei nº 11.959, de 2009) 

b) a criação de postos e entrepostos de pesca nas principais cidades litorâneas 

ou ribeirinhas.   (Revogado pela Lei nº 11.959, de 2009) 

Parágrafo único. Os planos e os regulamentos dos Postos e Entrepostos de 

Pesca serão elaborados com a audiência da SUDEPE.   (Revogado pela Lei nº 

11.959, de 2009) 

Art. 92. Quando o interêsse público o exigir, será determinada a 

obrigatoriedade da comercialização do pescado através dos postos e 

entrepostos de pesca. 

 

LEI Nº 11.959, DE 29 DE JUNHO DE 2009. 

Art. 7º  O desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira dar-se-á 

mediante: 

I – a gestão do acesso e uso dos recursos pesqueiros; 

II – a determinação de áreas especialmente protegidas; 

III – a participação social; 

IV – a capacitação da mão de obra do setor pesqueiro; 

V – a educação ambiental; 
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VI – a construção e a modernização da infraestrutura portuária de terminais 

portuários, bem como a melhoria dos serviços portuários; 

VII – a pesquisa dos recursos, técnicas e métodos pertinentes à atividade 

pesqueira; 

VIII – o sistema de informações sobre a atividade pesqueira; 

IX – o controle e a fiscalização da atividade pesqueira; 

X – o crédito para fomento ao setor pesqueiro. 

 

Uma mudança significante estabelecida no decreto Lei 5231/2004 é que os 

Terminais Pesqueiros Públicos ou TPPs são de usos tanto à pesca artesanal, quanto à 

pesca industrial sem levar em consideração as características das embarcações, quanto 

dos procedimentos de pesca regulamentada na atual lei nº 11.959, de 29 de junho de 

2009 que faz distinção de cada categoria de acordo com o Artigo 8º. 

 

Art. 8º Pesca, para os efeitos desta Lei, classifica-se como: 

I – comercial: 

a) artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional, de 

forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção 

próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar 

embarcações de pequeno porte; 

b) industrial: quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolver 

pescadores profissionais, empregados ou em regime de parceria por cotas-

partes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com 

finalidade comercial; 

II – não comercial: 

a) científica: quando praticada por pessoa física ou jurídica, com a finalidade 

de pesquisa científica; 

b) amadora: quando praticada por brasileiro ou estrangeiro, com 

equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica, tendo por 

finalidade o lazer ou o desporto; 

c) de subsistência: quando praticada com fins de consumo doméstico ou 

escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos previstos em legislação 

específica. 

 

O decreto nº 5.231 de 6 de outubro de 2004 que dispõe sobre os princípios a 

serem observados pela administração pública federal na criação, organização e 

exploração de Terminais Pesqueiros Públicos, apesar de seu Artigo 2º deixar claro que a 

criação, implementação, organização, administração, fiscalização é de competência do 

Estado através de suas instituições, mas no Artigo 7º permite que o Estado entregue a 

administração dos TTPs ao setor privado (terciarização do espaço público, da 

comercialização e regulamentação do pescado) criando um estrutura estatal que 

sobrepõe as atividades das colônias de pescadores presente no Artigo 28º da lei nº 

11959 de 29 de junho de 2009. 

DECRETO Nº 5.231 DE 6 DE OUTUBRO DE 2004 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.231-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.231-2004?OpenDocument
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Art. 2º Compete à Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência 

da República criar, implementar, organizar, administrar, fiscalizar e apoiar os 

Terminais Pesqueiros Públicos. 

§ 1º  A fiscalização sanitária do pescado e de seus derivados nos entrepostos 

e unidades de beneficiamento dos Terminais Pesqueiros Públicos é da 

competência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

§ 2º  Ficam resguardadas as competências da autoridade portuária nas áreas e 

infra-estruturas de proteção e acesso aquaviário utilizadas 

concomitantemente por portos organizados e Terminais Pesqueiros Públicos. 

Art. 7º A administração do Terminal Pesqueiro Público será realizada pela 

Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República, 

diretamente ou mediante contrato de arrendamento ou de permissão de uso 

celebrado com pessoa jurídica de direito público ou privado constituída e 

capacitada para este fim, respeitado o procedimento licitatório. 

LEI Nº 11959 DE 29 DE JUNHO DE 2009 

Art. 28. As colônias de pescadores poderão organizar a comercialização dos 

produtos pesqueiros de seus associados, diretamente ou por intermédio de 

cooperativas ou outras entidades constituídas especificamente para esse fim. 

 

De acordo com o Artigo 31º da lei nº 11959 de 29 de junho de 2009 a atividade 

pesqueira, seja ela artesanal ou industrial, deve ser fiscalizada e normatizada pelo 

Estado. 

Art. 31. A fiscalização da atividade pesqueira abrangerá as fases de pesca, 

cultivo, desembarque, conservação, transporte, processamento, 

armazenamento e comercialização dos recursos pesqueiros, bem como o 

monitoramento ambiental dos ecossistemas aquáticos. 

Parágrafo único. A fiscalização prevista no caput deste artigo é de 

competência do poder público federal, observadas as competências estadual, 

distrital e municipal pertinentes. 

 

Mas de acordo com Artigo 6º do decreto nº 5.231 de 6 de outubro de 2004 que 

determina as atividades que poderão ser realizadas nos TPPs, cria uma possibilidade a 

partir do Artigo 7º, que permite a administração do mesmo pelo setor privado, de atuar 

como órgão fiscalizador e normatizador junto com as instituições públicas lá instaladas 

suprimindo mesmo que de forma indireta a atuação das colônias e dos demais sindicatos 

e associações de pesca. 

 

Art. 6o  Na área do Terminal Pesqueiro Público, somente poderão ser 

realizadas as seguintes atividades: 

        I - descarga, transporte, manuseio, classificação e pesagem de pescado; 

        II - beneficiamento, comercialização, estatística e armazenagem de 

pescado; 

        III - fabricação e armazenagem de gelo; 

        IV - comercialização de víveres, combustível, petrechos, energia 

elétrica, água e gelo para o abastecimento de embarcações pesqueiras; 

        V - aproveitamento industrial de resíduos e rejeitos do manuseio e do 

beneficiamento de pescado; 

        VI - reparos e manutenções de embarcações pesqueiras; 

        VII - formação, capacitação e qualificação de pessoal para o 

desempenho da atividade pesqueira e de apoio à atividade pesqueira; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.231-2004?OpenDocument
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        VIII - serviços bancários, de comunicações, de alimentação e 

ambulatoriais destinados a atender aos usuários do Terminal Pesqueiro 

Público; 

        IX - fiscalização e inspeção do exercício da atividade pesqueira e das 

questões trabalhista, sanitária, aduaneira, fazendária, ambiental e marítima, 

realizadas pelos órgãos competentes, que exercerão suas funções no Terminal 

Pesqueiro Público de forma integrada e harmônica; 

        X - realizadas pela Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da 

Presidência da República; e 

        XI - definidas como de interesse do setor pesqueiro e que tenham 

aprovação do Conselho do Terminal Pesqueiro de que trata o art. 11 e da 

Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República. 

 

 Este processo de substituição local das entidades representativas da pesca 

através da estruturas e garantias de comercialização pela administradora dos terminais 

pesqueiros públicos fica mais claro no Artigo 9º do decreto nº 5.231 de 6 de outubro de 

2004, onde se estabelece o modelo administrativo a ser adotado. 

 

Art. 9º  Cabe à administração do Terminal Pesqueiro Público: 

        I - cumprir e fazer cumprir a legislação vigente e as cláusulas de 

eventual contrato; 

        II - fiscalizar, autorizar e suspender a execução das ações de apoio à 

atividade pesqueira descritas no art. 6º deste Decreto, exceto aquelas 

executadas por entes públicos, zelando para que as atividades se realizem 

com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente, 

resguardada a competência da autoridade marítima; 

        III - assegurar aos usuários o gozo das vantagens decorrentes dos 

melhoramentos e aparelhamentos do Terminal Pesqueiro Público; 

        IV - elaborar os termos do regimento interno do Terminal Pesqueiro 

Público, no qual, obrigatoriamente, deverão constar os custos dos serviços 

prestados, horários de funcionamento, jornadas de trabalho dos seus 

funcionários e de eventuais prestadores de serviços, bem como a organização 

e regulamentação dos serviços de vigilância e segurança; 

        V - elaborar os termos do plano de desenvolvimento e zoneamento do 

Terminal Pesqueiro Público; 

        VI - arrecadar as tarifas ou remunerações relativas aos serviços por ela 

prestados na área do Terminal Pesqueiro Público; 

        VII - encaminhar proposta de sublocação de área para terceiros, nos 

casos em que a administração dos terminais estiver regida por contrato, à 

Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República, 

visando à implementação das atividades de apoio à pesca descritas nos 

incisos I a VIII e XI do art. 6o deste Decreto; 

        VIII - fiscalizar a execução, ou executar diretamente, obras de 

construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das instalações 

de apoio à pesca do Terminal Pesqueiro Público; 

        IX - adotar, no âmbito de sua competência, as medidas solicitadas pelas 

autoridades pesqueira, trabalhista, sanitária, fazendária, aduaneira, ambiental 

e marítima; 

        X - promover a remoção de embarcações, cascos de embarcações ou 

quaisquer outros materiais que, por sua natureza, possam prejudicar a 

movimentação de embarcações de pesca na área do Terminal Pesqueiro 

Público; 

        XI - autorizar a entrada, a saída, a acostagem, a desacostagem, o fundeio 

e a movimentação de embarcações de pesca na área do Terminal Pesqueiro 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.231-2004?OpenDocument
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Público, submetendo-se às decisões da Autoridade Marítima quando se tratar 

de navios da Marinha do Brasil, de embarcações em situação de risco ou 

necessitando de assistência imediata, informando a programação destes fatos 

aos demais orgãos públicos competentes; e 

        XII - realizar coleta de dados para a elaboração de estudos estatísticos 

sobre espécies, quantidades e valores de comercialização do pescado na área 

do Terminal Pesqueiro Público. 

        § 1o A suspensão de que trata o inciso II deste artigo se dará quando a 

atividade estiver oferecendo risco às pessoas ou à qualidade ou integridade 

econômica do pescado e seus derivados, destinados ao consumo humano, ou, 

ainda, infringindo normas do regimento interno. 

        § 2o As competências deste artigo não afastam as da Secretaria Especial 

de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República, nem impedem que esta 

altere qualquer decisão da administração do Terminal Pesqueiro Público. 

 É possível ver a preocupação legislativa no Artigo 11º do decreto nº 5.231 de 6 

de outubro de 2004 com a possibilidade de controle da atividade pesqueira local pelos 

TPPs, para que isto não aconteça foi estabelecido, que além da entidade administrativa 

(seja pública ou privada) exista um conselho que delibere sobre as demandas dentro da 

área de atuação dos TPPs. Esse conselho é bem amplo como podemos ver.  

 

Art. 11.  Os Conselhos dos Terminais Pesqueiros - CTP, organizados e 

constituídos em ato da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da 

Presidência da República, são órgãos de consulta nas decisões do Secretário 

Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República, e integrado por 

um representante de cada um dos seguintes órgãos, entes federados e 

organizações: 

        I - Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da 

República, que os presidirá; 

        II - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

        III - Ministério do Trabalho e Emprego; 

        IV - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

        V - Ministério do Meio Ambiente; 

        VI - Estado da Federação em que se localiza o Terminal Pesqueiro 

Público; 

        VII - Município em que se localiza o Terminal Pesqueiro Público; 

        VIII - administração do Terminal Pesqueiro Público; 

        IX - pescadores profissionais artesanais; 

        X - pescadores profissionais industriais; 

        XI - armadores de pesca; 

        XII - empresários do setor pesqueiro; e 

        XIII - Colônia de Pesca do Município em que se localiza o Terminal 

Pesqueiro Público. 

        § 1o  Todo Terminal Pesqueiro Público terá um CTP, ao qual caberá 

pronunciar-se sobre: 

        I - o regimento interno do Terminal Pesqueiro Público; 

        II - a racionalização e a otimização do uso das instalações do Terminal 

Pesqueiro Público; 

        III - o fomento, ação industrial e comercial da atividade pesqueira; 

        IV - o cumprimento, por parte da administração do Terminal Pesqueiro 

Público, da legislação pesqueira, trabalhista, sanitária, aduaneira, fiscal, 

ambiental e marítima; 

        V - o plano de desenvolvimento e zoneamento do Terminal Pesqueiro 

Público; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.231-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.231-2004?OpenDocument
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        VI - as alterações dos custos dos serviços prestados no Terminal 

Pesqueiro Público, em função da alteração das planilhas de custos; 

        VII - os programas de obras, aquisições e melhoramentos da infra-

estrutura; 

        VIII - os estudos objetivando compatibilizar o plano de 

desenvolvimento do Terminal Pesqueiro Público com a política pesqueira 

estabelecida pela Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência 

da República; 

        IX - a sublocação de áreas do Terminal Pesqueiro Público; e 

        X - as ações e obrigações da administração do Terminal Pesqueiro 

Público e o cumprimento deste Decreto, em especial quanto ao disposto no 

art. 8o. 

        § 2o O quórum mínimo de aprovação dos pronunciamentos do CTP será 

de sete membros. 
 

Em 18 maio de 2015 foi realizada uma audiência pública para regulamentar o 

decreto nº 5.231 de 6 de outubro de 2004, com a participação: confederação nacional 

dos pescadores artesanais, Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas 

Governamentais da Casa Civil da Presidência da República, Representante da Atlântica 

Combustíveis Ltda, Representante da Farol Indústria de Gelo e Comercio de 

Conveniências Ltda, Secretário Executivo da Organização das Cooperativas Brasileiras, 

Diretor Presidente da Bahia Pesca, Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento. 

Orçamento e Gestão, Representante do Ministério do Desenvolvimento. Indústria e 

Comércio Exterior, Presidente da Federação Nacional dos armadores de pesca do Brasil, 

Assessor para Assuntos Marítimos e Ambientais do Estado-Maior da Armada, 

Conselheiro CONAPE, Representante da empresa Posto Náutico Farol Ltda, Assessor 

Especial da Bahia Pesca, Consultor Jurídico do Ministério do Meio Ambiente, Assessor 

Técnico da Bahia Pesca, Assessora da Secretaria Executiva do Ministério do 

Planejamento. Orçamento e Gestão, Coordenador-Geral de Logística Portuária da 

Secretaria de Portos da Presidência da República, Assessor Especial da Secretaria de 

Estado da Pesca e Aquicultura do Maranhão, Diretor Administrativo e Financeiro da 

Bahia Pesca, Ouvidora geral MPA, CABEGELO/PB, Prefeitura municipal Imaruí, 

superintendência federal de pesca e aquicultura do rio de janeira, Panec – secretaria de 

pesca, GEHR internacional, SUB/SAPE, Atlântica combustíveis Ltda, SFPA/CE, MPA-

SEDE, SFPA/ES, Ministério do Turismo, SINDFRIO/CONAPE, IBAMA, SEIF/MPA, 

Sub. Sec. Pesca Niterói, P.M. Bagança/Pará, Prefeitura Municipal de Santos, Prefeitura 

de Cananeia, DIPES/MPA, COLIE, Câmara dos Deputados, Prefeitura Canocim, MPA 

SEIFCOINF, Coordenador Dilog, CNA, Assessor parlamentar, Assessor de 

comunicação, Repres. Sec. Agric. SC, DRAER/CEU, ASPAF, AECI, ASCOM, SIE 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.231-2004?OpenDocument
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Santa Catarina, São Paulo, FEPESE CNPA, CONJUR/MAP, SSDAP/PB, Casa 

Civil/Bahia. CGUPAD/MPA, PROSEPESCA, Terminal Pesqueiro de Laguna, BNB, 

CEOPESE, SG/PR, CONDUR/MAP, SEIF, MPA e ASAE/GM. 

Desta audiência saiu uma proposta de alteração regulamentar, onde o principal 

ponto foi a mudança dentro das estruturas administrativas e do conselho gestor dos 

TPPs (ver anexo). Além delas podemos citar: 

 

- Não é mais prioridade o beneficiamento do pescado tendo como principal 

atividade a descarga e comercialização, priorizando as estruturas de porto e 

transporte; 

 

Esse ponto demonstra a real intenção dos interessados em administrar os TPPs, 

deixando de lado a ideia inicial de fortalecimento do setor pesqueiro e explicitando o 

cunho mercantil dos terminais. 

 

- Os TPPs deverão ser instalados um por município priorizando local que 

demostre a maior necessidade. 

 

Essa solicitação na reunião pode ser vista como uma tentativa de igualar os TPPs 

espacialmente com as leis que regem as entidades de classe, como as Colônias de 

pescadores artesanais, que também são uma por município. 

 

- No artigo 5º que substitui o artigo 3º mostra o interesse pela criação e 

anexação dos mercados locais incluindo a aquicultura: O terminal Pesqueiro 

Público é uma infraestrutura de apoio à cadeia logística da pesca e da 

aquicultura e serve de entreposto do pescado nas áreas costeira e continentais 

de acordo com as necessidades e interesse público; 

 

Essa absorção dos mercados locais, beiras de praia, colônias de pesca, píer dos 

armadores entre outros pode representar um domínio do mercado através da única opção 

de venda para o pescador. Isto acaba enfraquecendo as colônias, que tiveram esse 

benefício desde a década de 1920, juntamente com outras entidades de classe que 

receberam posteriormente o direito de comercialização do seu pescado. 

 

- No artigo 6º que substitui o artigo 4º o principal ponto é a inclusão do 

monitoramento do desembarque tanto da pesca como da aquicultura nos 

terminais para um maior controle da produção e comercialização; 

 

Na audiência teve uma grande pressão das pessoas jurídicas que tinham como 

objetivo administrar os TPPs, retirar ou tornar opcional o beneficiamento do pescado 
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(art. 7), pois demandariam (para eles) maior investimento, manutenção e adequação as 

normas sanitárias, o que poderia causar frequentes interrupções nas operações; 

Outra mudança marcante está no artigo 15º (antigo artigo 11º), trata dos 

conselhos dos TPP (CTP), que tinha a “colônia de pescadores artesanais” como membro 

e passa ser “entidade de classe representativa dos pescadores profissionais artesanais no 

âmbito do município”. Mudança ocorrendo também com a pesca industrial e armadores, 

onde foi retirada a possibilidade de associações pescadores. Essas mudanças tiveram a 

seguinte justificativa documentada. 

 

Justificativa: é fato que os poderes públicos Estaduais e Municipais são 

detentores da concessão de serviços essenciais como fornecimento de energia 

elétrica e água, do qual poderá deliberar junto aos setores responsáveis 

subsídios e ou serviços necessários ao TPP, além disto, os segmentos 

produtivos da pesca devem obrigatoriamente participar prevendo ali ações de 

controle, manutenção da sustentabilidade dos estoques e ações de fomento e 

regulação respectivos ao TPP e ao setor. 

 

A instalação dos Terminais Pesqueiros Públicos e a interferência direta deles na 

pesca podem criar uma nova territorialização, e, uma reorganização espacial da pesca 

artesanal brasileira, em consonância com interesses do Estado e não com necessidades 

sociais. 

Esse processo de modernizador que está ocorrendo no território brasileiro, tem 

reduzido as áreas de pesca a partir da demanda solicitada pelos TPPs e provocando 

conflitos que se aprofundam, principalmente, os relacionados com o Estado e suas 

ações. 

O limite das lutas dos pescadores liga-se também às instituições representativas 

da atividade pesqueira, que em boa parte pertencem à ossatura do Estado (Poulantzas, 

2000) e, portanto, têm na sua estrutura a territorialização estatal, denominada por Santos 

(2002) como o território normado, que "termina por ser a grande mediação entre o 

mundo e a sociedade nacional e local, já que sua funcionalização, o ‘mundo’ necessita 

de mediação dos lugares”. 

Compreendendo teoricamente os processos de modernização do território 

nacional, a presente fase de desenvolvimento do capitalismo no Brasil mostra a inserção 

do país na globalização e como este modelo nega a história dos lugares.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Hoje com a implantação dos TPP – Terminais Pesqueiros Públicos como uma 

política de ordenamento territorial do Estado, além da substituição gradativa dos pontos 

tradicionais de venda de pescado nas regiões produtoras (praias, píer de pescadores, 

etc.) passa a ter a transferência das atividades (legalização da atividade, controle das 

embarcações entre outras) que antes eram das Colônias desde o início do século XX 

para os TPPs (lembrando que foi somente na constituição de 1988 que as Colônias 

passaram a ser gerida pelos pescadores) com uma administração e objetivos privados 

que visam o lucro como visto no edital e posterior audiência pública Decreto TPPs de 

18 de maio de 2015.  

 A partir desse ponto de vista a representatividade da pesca não somente 

artesanal, mais fragilizada, mas também das demais categorias (industrial, aquicultura e 

armadora) tem novas relações geridas pelos agentes econômicos que não só alteram as 

políticas de Estado, mas interferem no cotidiano local do circuito produtivo com a 

implantação dos TPPs.  

 Essa eliminação dos pontos de vendas a partir das novas políticas podem gerar 

consequências gravíssimas as mercados populares locais que têm como centro os 

pescadores artesanais, eliminando a possibilidade de venda direta, principalmente se 

pensamos que mesmo com todas as questões culturais envolvidas o pescador é um 

extrativista que não possui recursos para armazenar por muito tempo do seu pescado e 

tem que estar sempre retomando sua atividade de pesca para manter seu sustento, se 

passar a existir um local com compra constante e garantida (TPPs) gerando dúvidas se 

haverá uma grande resistência por muito tempo ao novo mercado e como consequência 

a extinção de boa parte dos pontos tradicionais de venda direta de pescado e da cultura 

nele existente. 
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RESUMO 

O presente trabalho observa o corpo como um “vetor semântico” que pode nos 

permitir observar na manifestação sócio-cultural Lundu as significações e 

ressignificações no batuque de umbigada presentes no interior do Brasil. Procuro aqui 

analisar as variações das representações do Lundu, em dois espaços diferentes: no 

município de Itu interior de São Paulo e, outro, em Justinópolis, distrito da capital Belo 

Horizonte. Busco perceber semelhanças e diferenças nos signos das danças acerca dos 

cuidados metodológicos utilizados por duas pesquisadoras das manifestações populares 

brasileiras -a história oral-. O corpo como um “vetor semântico,” atua como uma chave 

de pesquisa que pode nos trazer respostas de acordo com a observação do pesquisador 

no tempo e espaço dos movimentos dos corpos. 

Palavras chave: Lundu, Umbigada, Identidades. 

 

Introdução 

A tradição oral nos permite observar as significações e resignificações no Lundu 

e no batuque de umbigada presentes no interior do Brasil. Procuro no presente artigo 

analisar as variações das representações do gênero coreográfico de origem banto Lundu 

em dois espaços diferentes, um no município de Itu interior de São Paulo e, o outro, em 

Justinópolis,distrito da capital mineira Belo Horizonte. Nestes, busco perceber 

semelhanças e diferenças nos signos das danças acerca dos cuidados metodológicos 

utilizados por duas pesquisadoras das manifestações populares brasileiras. Ao discorrer 

sobre o corpo como uma “tatuagem sensório-motora”, Kátia Cupertino, analisa a dança 

lundu fragmentada pela “rede metafórica” do corpo, pelos espaços físicos ou pelas 

relações sociais a contribuir pela diversidade da expressão do gênero Lundu, permitindo 

problematizá-la frente à sociabilidade no campo do profano e do sagrado. Já Claudete 

Nogueira busca a ideia de “identidade” como assunto plural no gênero Lundu, 

considerando aspectos impregnados na memória coletiva, como “teia de significados e 

interpretações”. Em ambas, a história oral é utilizada como metodologia para revisar as 

“memórias subalternas.” 
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OS PRIMEIROS TRAÇOS DE UMA TATUAGEM 

 No artigo “O lundu tatuado no corpo”, Cupertino traz a ideia da dança como 

experiência sensório-motora de aprendizado cotidianamente pelas diferentes formas de 

dançar nas culturas populares: sendo essa “transmitida de “boca a ouvido” entre 

gerações e gerações, e incorporada através da vivência espontânea nos diferentes 

contextos sociais e históricos nos quais se faz presente. Para a autora, essa forma de 

transmissão do saber dançar permite a construção de uma “rede metafórica” 

diferenciada pela diversidade de suas expressões locais e regionais.
1

Essa “rede 

metafórica” levantada por Cupertino, nos remete à memória das transformações do 

lundu, como por exemplo, a censura da umbigada no período colonial a ser substituída 

pelo cortejo com o chapéu.  

Nessa compreensão, o lundu é um instrumento cultural dialógico às inquietudes 

e transformações das relações sociais. Por ser inserido num contexto comunitário 

específico, dialoga com os hábitos e valores oriundos dos aspectos sociais daquele 

tempo e espaço em que ele, o lundu, se faz presente; aspectos esses que contribuem para 

ser aceito (ou incorporado) pelo grupo social vigente.  

Sobre a “tatuagem que o Lundu desenha no corpo”, Cupertino remete a 

Tinhorão: “a estilização dos diversos movimentos do corpo nos batuques de negros 

estava destinada a tornar-se a dança nacional dos brancos e pardos do Brasil -sob o 

nome Lundu
2
-” A autora reconhece nesse diálogo com Tinhorão, que a dança era 

executada por negros, e pardos, mas também chamo a atenção aqui para a “estilização 

dos diversos movimentos dos corpos” como irei discorrer mais a frente ao dialogar com 

Le Breton. 

Já no artigo “O samba de umbigada paulista: memória resistência cultural e 

construção de identidades” de Claudete de Sousa Nogueira, a autora utiliza o método da 

história oral como via para levantar aspectos da umbigada na região de Itu, no interior 

de São Paulo. A coleta de informações de batuqueiros e batuqueiras torna a identidade 

                                                           
1
 CUPERTINO, Kátia. Nas entrelinhas da expressão (a dança folclórica Lundu) Belo Horizonte. Cuatiara, 

2006. Pág 78. 
2
 TINHORÃO, José Ramos IN CUPERTINO, Kátia. Nas entrelinhas da expressão (a dança folclórica Lundu) 

Belo Horizonte. Cuatiara, 2006. Pág 90 
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um nítido assunto plural, longe de ser fixo ou estático num movimento entre diferentes 

posições, por ter recebido informações de diferentes tradições. Para a autora, a 

sociabilidade cultural, também, no interior de São Paulo permite o registro de 

reelaborações de símbolos, sincretismos e mestiçagens.  

No campo de análise de Nogueira, a cultura caipira e a manifestação afro, são 

compreendidas no mesmo complexo, ou seja, a autora considera as relações de 

dominação como padrões personalistas, a vida religiosa marcada por ritos católicos, 

festas e comemorações de santos. Segundo Nogueira, a vida cotidiana, nesta 

comunidade, é representada em símbolos de devoções do sagrado ou mundanas, como 

no coco, cateretês, cururus. Ao se utilizar da metodologia da história oral, Nogueira 

reconstrói a partir de memórias dos depoentes as experiências cotidianas e/ou culturais 

esquecidas a viabilizar o diálogo com o poder público
3
.  

Claudete Nogueira ao analisar a historicidade da dança, destaca a cultura afro 

representada através da umbigada, e busca compreende-la como inserida na teia de 

significados e interpretações, ou seja, uma vivência cultural do grupo pelos mitos e suas 

visões de mundo. A autora elabora uma análise qualitativa do “eu” a cumprir o objetivo 

de sua pesquisa de conhecer o grupo a partir de sua visão, permitindo conhecê-lo de 

forma interna e para a sociedade.  

Como compreender o processo de identificação de cultura e seus saberes?  Para 

a autora, a ideia de patrimônio imaterial dos batuqueiros e batuqueiras lembram passos 

da dança, letras improvisadas, confecção dos instrumentos feitos pelos “guardiões” 

desse acervo. Nesse contexto, a história oral traz à luz o que envolve a cultura negra no 

país. A tradição oral nos permite observar as significações e resignificações no Lundu 

no interior do Brasil.  

OUTROS OLHARES OUTRAS INTERLOCUÇÕES OUTRO TRAÇO 

TATUADO 

Michel Pollack trabalha a ligação da memória e identidade social, no âmbito das 

histórias de vida (história oral). A dialogar com Maurice Halbwachs, Pollack aponta que 

                                                           
3
 NOGUEIRA, Claudete de Sousa. O samba de umbigada paulista: memória, resistência cultural e 

construção de identidades. Revista interdisciplinar de cultura o samba e suas histórias. Número 16. Centro 

de memórias UNICAMP ED. Arte escrita. 2008 , Pág 38. 
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a memória é um fenômeno coletivo e social, uma construção passiva a flutuações, em 

outras palavras, a transformações constantes. O que nos leva a entender, como os vários 

movimentos que toma o Lundu se relaciona com o seu contexto histórico e cultural.  

Desse diálogo entre os dois autores, destaco que a memória (individual ou 

coletiva) é construída pela vivência pessoal ou por “tabela”, ou seja, vivida pelo grupo 

no qual a pessoa se sente pertencer
4

. O individuo pode não ter participado, 

temporalmente, dela, mas tomou grande volume do seu imaginário coletivo; uma 

memória que foi “herdada” pelos “guardiões batuqueiros e batuqueiras.” 

Nesse contexto compreendo a umbigada como uma socialização histórica a 

herdar traços nos quais passaram por momentos de tentativa – de esquecimento- pela 

imposição como, também, de negação-, tanto no contexto colonial pela coroa quanto 

pelo poder público no século XX. A umbigada nos permite analisar a tramitação de 

vários elementos culturais comuns em espaços diferentes, uma questão que se reflete no 

comportamento do corpo.  

Para Bourdieu a dominação sempre se exerce mediante a violência, de forma 

bruta ou de forma simbólica, mediante a coação física sobre os corpos, ou através da 

coação sobre as consciências- e o esquecimento passa por isso-. Para ele, não se pode 

entender as ações sociais a partir do testemunho dos indivíduos, sentimentos, reações 

pessoais do sujeito. Ao adotar como método o estruturalismo, busca o construtivismo 

fenomenológico na interação entre grupos, indivíduos e instituições, propondo uma 

estrutura historicizada que se impõe a pensamentos e ações.   

Nessa direção, faz-se necessário compreender os efeitos que esses discursos 

trouxeram para as comunidades onde o batuque foi incorporado, alterado, 

ressignificado, “tatuando-se” em seus corpos. Se a dinâmica social se da no interior de 

um campo, um segmento social que o individuo/grupo tem disposições específicas, que 

Bourdieu denomina como “habitus”, as estruturas, de acordo com ele, devem ser 

analisadas a partir das práticas, as disposições socialmente constituídas que orientam a 

ação tem uma tem uma capacidade geradora.  

A estrutura é dinâmica sendo essa um conjunto de relações históricas produto e 

produtora de ações, sendo desse movimento a arquitetura do “habitus.” Dessa 

                                                           
4
 POLLACK, Michel. Memória e identidade social.  
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“arquitetura” entende se o indivíduo, a construção da realidade ao seu redor, de 

percepção dessa realidade que nos leva a agir de determinada forma em uma 

circunstância dada, as disposições não são determinadas, ou seja, são determinações 

flexíveis, um sistema durável e transferível que em seu mecanismo organiza práticas e 

representações. O “habitus” à luz de Bourdieu constitui a maneira de valorizar, 

perceber, julgar o mundo conforme, por exemplo, como aqui nos interessa a forma de 

agir corporalmente
5
.  

Observar o lundu na longa duração é observar a sua historicidade, o que acima 

discorri sobre o conceito de “habitus” em Bourdieu se aplica na história local em cada 

costume, comportamento e tradição ao edificar o lundu e moldar sua diversidade 

idenditária, a partir de sua singularidade de movimentos, ritmos e festas nas relações 

sociais em que está inserido. A identidade se movimenta através da relação, do 

pertencimento à comunidade, os “batuqueiros e batuqueiras” e os “reis magos”, assim se 

classificam por obterem traços singulares de identidade.  

Na obra “Cultura e representação,” Stuart Hall denomina de “circuito cultural” o 

conceito de representação no estudo da cultura. Para ele, o que conecta o sentido da 

linguagem à cultura
6
. O sentido da linguagem é subordinado às relações sociais onde 

Hall aponta para pessoas, objetos, eventos passivos a mudanças em tempos espaços 

diversos. 

Ao atravessar este conceito proposto por Hall, levanto aqui a questão se a ideia 

de “habitus” proposta por Bourdieu, seriam os signos que configuram um objeto à luz 

do comportamento de uma comunidade a contribuir para a produção de sentido de 

linguagem, ou seja, para representar, descrever, simbolizar. Nesse cruzamento de 

conceitos, as representações dos sujeitos estariam por trás dos discursos, sobre a 

umbigada e o lundu e também por de trás dos movimentos coreográficos da umbigada, 

como dito anteriormente “tatuado no corpo” a revelar suas presenças e ausências. 

Compreender as relações sociais a cerca do Lundu, da umbigada, é estar atento a 

corporeidade humana como fenômeno social e cultural, um movimento simbólico, um 

objeto carregado de representações e imaginários.  

                                                           
5
 ROBERTO, Hermano. Bourdieu. A teoria na prática. 

6
 HALL, Stuart. Cultura e representação. Rio de janeiro. ED PUC Rio Apicuri, 2016. 
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Em Le Breton na obra “A sociologia do corpo” observa o corpo como um “vetor 

semântico” de acordo com a relação com o mundo. De acordo com o autor, através do 

corpo o homem apropria se da substância de sua vida traduzindo a para os outros, se 

servindo dos sistemas simbólicos que compartilha com os membros da comunidade. 

Para ele, as ações cotidianas envolvem a mediação quando se tornam públicas e por sua 

vez são (re) significadas no mundo ao seu redor. Assim, a existência é corporal e o 

movimento do corpo é conceituado pelas relações sociais.  

O Lundu em sua variação é um emissor, outrora receptor, de símbolos no espaço 

sócio-cultural, ou seja, no campo simbólico, na relação com o outro.  A contrariar os 

modos habituais da classe dominante, foge da lógica social e cultural hegemônica. A 

construção social e cultural na corporeidade esta além do que as definições em sua 

natureza, seus movimentos tomam variações nas relações com o mundo, em outras 

palavras, o corpo não existe em estado natural, é compreendido no contexto social o que 

esclarece os mecanismos da eficácia simbólica
7
. O Lundu e o batuque permitem analisar 

o corpo que dança como uma “linha de pesquisa” de acordo com o tempo e espaço no 

qual a prática esta inserida. 

Para, G. Sorel, o corpo funciona como um mito no sentido de cristalizar o 

imaginário social, a provocar as práticas e as análises que continuam a explicar sua 

legitimidade a provar de maneira incontestável sua realidade. “As categorias mentais 

são inseridas numa trama da história social.” André Jolles  endossa: “O corpo é uma 

linha de pesquisa e não uma realidade em si.” (...) “Todas as vezes que uma atividade do 

espírito conduz a multiplicidade/ todas as vezes que essa diversidade percebida pela 

língua em seus elementos primeiros e indivisíveis é transformada em produção da 

linguagem
8
.” 

UM RISCO SAGRADO NUM TRAÇO MAIOR 

Para além de pertencerem às Folias de Reis, de acordo com Cupertino, esses 

foliões também se reconheciam como membros da Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário como integrantes do Congado, nas guardas\grupos de Moçambique, Congo e 

Candombe. Num mesmo distrito, registrou seis grupos de Folia de reis. Para seus 

integrantes, a Folia de reis é passada pelos foliões através da história de São Francisco 

                                                           
7
 LE BRETON, David. A sociologia do corpo.  Petrópolis. Rio de janeiro ED Vozes. 2011. Pág 32. 

8
 JOLLES, A. Formes simples. París: Seil, 1972, Pág 42. 
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de Assis: “A Folia de reis foi criada por São Francisco de Assis lá em Portugal. Foi 

criada para visitar as casas e com os reis fizeram trocas de favores. Cada donativo tem 

o seu destino traçado: uma galinha, um frango, um leitão
9
.”, o que nos remete a 

perceber, de acordo com os autores acima, que a ressignificação é uma visão de mundo.  

Sobre a “adaptação” (ou tradução cultural) do Lundu e do batuque no tempo e 

espaço de acordo com as relações sociais vigentes, Cupertino desdobra a aproximação 

do sagrado (nas Folia de reis) intrínseco no profano (Lundu)  no distrito de Justinópolis, 

no município de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Segundo a autora, no século XVIII 

uma capela construída nesta comunidade, favoreceu a devoção e a catequização pelas 

Folias de Reis como tradição local
10

.  

O Lundu no sagrado foi encontrado na Folia de Reis, representado pelo que 

caracteriza o “rei negro”, o Belchior. Segundo Cupertino, “não integralmente profana ou 

desvinculada do religioso.” O Lundu, na “Caravana de Reis” se fazia presente nos no 

rito de adoração ao Menino Jesus, ressignificando na Folia de reis o ritual ibérico e o 

seu imaginário popular. 

Assim, observa-se que o contexto sócio cultural deu aos corpos os movimentos 

que dialogam com o sagrado e o profano de acordo com a visão de mundo dos 

praticantes, nos tempos e espaços em que se relacionam como acima apontei como 

“variação” justamente por conta das relações sociais nos tempos e espaços. Dançar o 

Lundu, para estes sujeitos era diferente do dançar outras danças, como o Moçambique 

ou Congo numa devoção a Nossa senhora do Rosário, embora estejam presentes em 

ritos sagrados:  

                                                           
9
 Relato de um folião Adão Cerqueira em Justinópolis coletado por Kátia Cupertino.  

10
 Kátia. Nas entrelinhas da expressão a dança folclórica Lundu Belo Horizonte. Cuatiara, 2006. Pág 104. 

A Folia de Reis é um processo ritual ibérico datando sua origem do século XII, a objetivar a 

evangelização. Ritual esse destinado ao povo não cristão, e com o passar do tempo, o ritual sagrado 

apropria elementos populares nos espaços onde é praticado para abarcar o maior número de fieis nas 

regiões. Costume que veio com os colonizadores e facilitado pelo clero. A festa permitia, por exemplo, a 

cobrança de impostos ser “mais simpática” em terras ibéricas. Em Justinópolis a Folia de Reis passa por 

modificações significativas nesse “tempo e espaço.” Abarca elementos da religiosidade africana e toma 

volume de acordo com os agrupamentos locais. Sua ressignificação de acordo com o imaginário popular 

foi passada de geração em geração.  
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“A dança do congado, é o seguinte, se eu te falar que cada 

guarda aqui, tem um compasso certo eu vou mentira pra 

você, ela não tem passo certo. Depende da sua fé! Porque, 

muitas vezes eu tenho um passo certo, mas tem que ter um 

compasso muito grande. Mas tem gente que tem uma fé 

muito grande mas não tem compasso. Então no congado é 

aceito qualquer um sem compasso. Então por exemplo, 

você acha que você tem voz, não tem compasso, nada 

disso! Talvez seja melhor porque a sua fé é uma força 

grande (...) Quem somos nós para dançar sem a ajuda lá de 

cima, três quatro dias de festa sem parar. Sem a ajuda 

superior não aguentaria!” (José do Nascimento
11

) 

 

“A dança na folia é tradição né, prá dançar tem de saber 

fazer as adorações no presépio, as viagens dos reis, fazer 

as saudações da bandeira, eles se preparam durante todo o 

ano. Tem folia que não dança o Lundu, que não dança o 

fagote, então, aqui na nossa Folia é tradição. E a gente 

continua com a tradição.” (Dirceu Ferreira Sérgio
12

) 

 

Nesses relatos percebo a tradição, a devoção e o “profano” Lundu a estar 

presente nas Folias, que por sua vez era dividido (as danças) pelos três reis, o Lundu, o 

fagote, e o lundu para o fagote. O Lundu era dançado por Belchior, o fagote pelo 

Baltazar e o fagote para o Lundu por Gaspar. Segundo a autora, o sapateado era o 

“passo” protagonista das danças. O lundu é sapateado num ritmo mais rápido do que o 

fagote, portanto dançado pelos reis mais novos Belchior e Baltazar. Já o fagote é 

dançado através de movimentos de sapateados simples e mais lentos
13

. 

Ao tentar compreender a dança pela sua historicidade, é necessário conhecer a 

natureza interpretativa da cultura nas relações sociais a problematizar o porquê do 

Lundu estar aparentemente “sem problema” algum no sagrado. A questão da mineração, 

em Justonópolis nasce no século XVIII quando o eixo econômico do Brasil desloca se 

para Minas Gerais a permitir a abundante presença negra como mão de obra, assim 

como a questão da catequização. Esses fenômenos podem ter contribuído para a 

interação do sagrado e profano acerca do Lundu.  

                                                           
11

 Idem. Relato de José do nascimento.  
12

 Idem. Relato de Dirceu Ferreira Sérgio. 
13

 Kátia. Nas entrelinhas da expressão (a dança folclórica Lundu) Belo Horizonte. Cuatiara, 2006. Pág137. 



91 
 

Na abordagem semiótica, a representação foi entendida com a base na forma 

como as palavras funcionam: signos dentro da linguagem
14

. O homem compartilha os 

sentidos e com isso dialoga dentro de um contexto sócio-cultural em diferentes 

períodos. Foucault era mais atento as especificidades históricas do que a semiótica.
15

 

Hall dialoga com Foucault acerca da abordagem discursiva para a representação. 

Foucault desloca a atenção da “linguagem” para o “discurso,” para o filósofo francês o 

discurso é um sistema de representação no qual é a regra e a prática dos 

pronunciamentos.  

LUNDU; OS SUJEITOS E AS PRÁTICAS 

O discurso dos foliões é substancialmente diferente do discurso sobre o lundu no 

século XIX. São diferentes momentos históricos que produzem um novo 

pronunciamento novos sujeitos e prática. Os “sujeitos” (Reis foliões) não são os 

marginais do século XIX. O curso do Lundu na longa duração nos mostra que sua 

prática no sagrado é um modo especifico de abordagem de um gênero que já existia, ou 

seja, o Lundu no sagrado foi produzido e dessa produção há um discurso específico para 

cada tempo e espaço de acordo com as relações sociais. 

O comportamento do folião de Reis reflete nessa ideia, a prática, a crença, o 

“construtivismo da representação
16

” O discurso do folião é enraizado num contexto 

histórico, esses sujeitos, na teoria da representação produzem uma leitura de mundo em 

torno daquilo que observam. Em momento algum o Lundu é dito como uma “dança 

lasciva.” 

O relato da dança gira em torno do contexto religioso de Justinópolis, sendo seus 

“sujeitos,” homens que obtém na dança forma de ofertar a materialidade religiosa, como 

no caso da reconstrução de uma capela: 

“O pessoal de Justinópolis é religioso. Nós 

devemos ter ganhado mais ou menos 50 sacos de 

cimento, prá reconstrução da capela. Um dia 

chegou um moço aqui e disse: Dança aí que te dou 

um caminhão de areia! E mandou anotar o 

caminhão A tradição pra nós se torna tradição, para 

o povo da comunidade.” (José Maria da Cruz) 

                                                           
14

 HALL, Stuart. Cultura e representação/ Stuart Hall. ED PUCRio. ED Apicuri. Rio de janeiro. 2016. Pág 76 
15

 Idem. 
16

 Idem. Pág 92. 
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As relações sociais em torno da dança no seio do sagrado constitui uma memória 

ressaltada, também, no artigo de Claudete Nogueira quando a historiadora cita Simson: 

“memória é a capacidade humana de reter fatos e experiências do passado e transmiti-

las às novas gerações em suportes empíricos (voz, música imagem, texto). Entre 

memória individual e coletiva destacam se as memórias subterrâneas ou marginais dos 

dominados.” 
17

 Para Nogueira essas memórias são “uma corrente de pensamento 

contínuo que retém do passado somente o que estava vivo ou capaz de viver na 

consciência do grupo que mantém
18

.”  

Nessa “consciência” a dança é um modo de vida que passa a ser uma cultura 

representada na qual movimenta a estrutura local o desdobramento da dança em Itu é 

diferente do desdobramento da mesma em Justinópolis, dos mesmos signos que o 

Lundu carrega consigo, a identidade passa a ser variada, fragmentada. 

 Stuart Hall discute a fragmentação desse conceito, inicialmente Hall aponta para 

a desconstrução integral do conceito de identidade, não sendo esse unificado, ou 

original, e sim passivo a fragmentação; pensa acerca da crítica antiessencialista das 

concepções de “identidade.” 
19

 Em mais um diálogo com Foucault, Hall aponta para a 

falta de uma “teoria da prática discursiva” a pensar o sujeito em sua posição 

descentrada, pensar o processo de subjetivação
20

.  

Hall nos fala da identificação no senso comum; sendo essa construída no 

reconhecimento de alguma origem comum, já na abordagem discursiva vê a 

identificação como uma questão nunca completada, sempre em “processo” o que nesse 

trabalho compreendo como ‘movimento” tanto dos corpos, quanto dos signos alterados 

na dança pelas relações sociais vigentes.  

Os recursos materiais e simbólicos são condições determinadas de existência, a 

sustentar uma estrutura. A identificação é um processo de articulação, uma prática para 

                                                           
17

 NOGUEIRA, Claudete de Sousa. O samba de umbigada paulista: memória, resistência cultural e 
construção de identidades. Revista interdisciplinar de cultura o samba e suas histórias. Número 16. 
Centro de memórias UNICAMP ED. Arte escrita. Pág 58.  
18

 Idem. Pág 58. 
19

 HALL, Stuart. Quem precisa de identidade? Pág 104. 
20

 Idem. 
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significar algo, as vezes nesse “movimento” é deixado algo que a constituiu de fora para 

dar um novo significado, como a ideia do sagrado no Lundu, aqui discutida. 

Na obra “Futuro passado” Reinihart Koselleck, chama a atenção da descrição, e 

levanto a abordagem do lundu à luz da historiografia
21

. Nas palavras de Koselleck, 

história já esta configurada antes de se tornar uma linguagem, como no exemplo da 

dança ritual africana, o lembamento antes de se tornar uma linguagem alcunhada pelos 

portugueses de “umbigada” a limitar o potencial de representação segundo as palavras 

de Koselleck o que faz o historiador voltar a fontes em busca de fatos
22

 mas também um 

exemplo do “embranquecimento” da dança que chega a uma postura “sagrada.” 

A africanidade na dança apontada por Claudete Nogueira e o “sagrado e 

profano” em Justinópolis analisado por Kátia Cupertino nos mostra a identidade 

inquieta do Lundu. Sobre estrutura, Koselleck nos diz que são circunstancias que não se 

organizam segundo a estrita sucessão dos eventos passados. Na longa duração, percebo 

que o Lundu não se modifica da noite pro dia, os movimentos materiais (corpo) e 

sociais (relações) se transformam em longo prazo, condicionam acontecimentos sociais, 

como a aproximação do Lundu com a elite assim como no sagrado. 

Koselleck também cita “questões inconscientes” que busco compreender a 

prática do Lundu no sagrado, uma experiência que permite legitimar tradições, a moldar 

um comportamento de uma geração, que por sua vez dão novos conceitos e significados 

as suas tradições de acordo com as condições de tempo e espaço, assim como as 

relações sociais.  

O sistema regulador, os eventos, são provocados por determinados sujeitos, mas 

as estruturas permanecem supra-individuais e inter-subjetivas, não podem ser reduzidas 

a uma única pessoa ou especificidade.
23

 No caso do Lundu assim como o batuque não 

pode ser reduzido ao sagrado (por exemplo) sem compreender os movimentos que dão 

uma característica processual ao gênero. 

Segundo Koselleck, existem questões duradouras que permanecem guardadas no 

inconsciente daqueles que viveram cujas alterações se dão ao longo prazo.
24

 Essa 

                                                           
21

 Pretendo discutir em outro capítulo mais profundamente o debate bibliográfico acerca do tema. 
22

 KOSELLECK, Reinihart. Futuro passado. Pág 133. 
23

 Idem. 
24

 Idem. 
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pesquisa procura dialogar com Claudete Nogueira e Kátia Cupertino na preocupação em 

como os batuqueiros e batuqueiras em Itu e Justinópolis resgatam a memória da dança. 

Objetiva através da coleta de informações dos ancestrais batuqueiros resgatar 

semelhanças e diferenças dos sujeitos praticantes da dança no tempo e espaço. 

A historiadora tem uma percepção do batuque na longa duração, quando 

considera as relações de dominação com padrões personalistas: vida religiosa, festas, 

comemorações de santos, ou seja, como dito acima “uma característica processual” ao 

gênero. Os depoimentos na concepção de Claudete são uma ponte entre o passado da 

dança e o presente que almeja reconstruir sua história, como nos exemplos dos 

seguintes depoimentos:  

“Eram escravos, depois a sinhá deu o terreno pros (sic) 

escravos daqui, eram parentes nossos. Então foi ficando, 

que tem essa raiz até hoje que nós ficamos aqui. Na época, 

já tinha batuque. Então o batuque de tambu mesmo daqui 

o nosso faz mais de 100 anos. Então ai foi continuando 

fazendo, ai morreram os mais velhos, foi (sic) ficando nós, 

foi fazendo, fazendo e a gente continua até hoje...De 

quando sempre todo ano, a gente procura fazer, pra (sic) 

continuar
25

.” (Senhor Pedro Soledade-Morador do sítio 

Pau D´alhinho) 

“Então, tia “Cema”, que foi minha madrinha de 

casamento, convidou: Odete vamos em Capivari, lá você 

vai aprender a dançar o tambu, o batuque 

verdadeiro...Você vai aprender Odete...porque sua avó, sua 

bisavó também dançou tambu, era tudo africano. Ai eu 

entrei
26

.”(Dona Odete-Piracicaba) 

 

Desses depoimentos percebo a relevância da tentativa de manter forte ligação 

com a memória africana, e fazer da umbigada uma resistência. Dessa “ponte 

passado/presente” fica mais nítido com o depoimento de Antônio Filogênio Júnior, 

batuqueiro de Piracicaba ao buscar compreender o passado da dança africana:  

“O umbigo seria o primeiro canal de alimentação quando 

nós estamos no ventre materno, mas também é um canal 

onde recebemos energia e, quando se toca o umbigo de 

homem e mulher, é como se essas energias pudessem ser 

ampliadas, que ajudassem a reorganizar o próprio 

                                                           
25

 Depoimentos coletados por Claudete de Sousa Nogueira em 2/12/2005. Disponíveis em seu artigo. 
26

 Idem. 
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universo. então é uma coisa mais ampla.” (Antonio 

Filogênio Júnior, batuqueiro de Piracicaba).  

 

Além de perceber forte ligação do batuque paulista com a origem africana, 

Nogueira dialoga com Halbwachs quando levanta que as exigências e necessidades do 

presente vão direcionando a reconstrução do passado
27

. É a memória sendo constituída, 

é o imã chamado pertencimento no qual atrai um grupo por questões que participou ou 

não; mas que no imaginário se reconhecem pelos signos, traços, valores e símbolos 

registrados nos corpos, na memória, na resistência, à luz do profano, no esquecimento 

“metafórico” do sagrado.  

 

BIBLIOGRAFIA 

CUPERTINO, Kátia Nas entrelinhas da expressão (a dança folclórica 

Lundu) Belo Horizonte. Cuatiara, 2006. Coletado no ano 2000.  

HALL, Stuart. Cultura e representação/ Stuart Hall. EDPUCRio. EDApicuri. 

Rio de janeiro. 2016. 

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990. 

HALL, Stuart. Quem precisa de identidade?   

NOGUEIRA, Claudete de Sousa. O samba de umbigada paulista: memória, 

resistência cultural e construção de identidades. In: Revista interdisciplinar de cultura 

o samba e suas histórias. Número 16. Centro de memórias UNICAMP ED. Arte 

escrita. (2005).  

JOLLES, A. Formes simples. París: Seil, 1972.  

KOSELLECK, Reinihart. Futuro passado. Contribuição semântica dos tempos 

históricos. Rio de janeiro. Contraponto. EDPUC RIO. 2006. 

                                                           
27

 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990. IN NOGUEIRA, Claudete de 
Sousa. O samba de umbigada paulista: memória, resistência cultural e construção de identidades. 
Revista interdisciplinar de cultura o samba e suas histórias. Número 16. Centro de memórias UNICAMP 
ED. Arte escrita. Pág 41. 



96 
 

LE BRETON, David. A sociologia do corpo.  Petrópolis. Rio de janeiro ED 

Vozes. 2011. 

POLLACK, Michel. Memória e identidade social. 

ROBERTO, Hermano. Bourdieu. A teoria na prática. Artigo 

 

 

FONTES 

 

Depoimentos retirados das obras: 

 

NOGUEIRA, Claudete de Sousa. O samba de umbigada paulista: memória, 

resistência cultural e construção de identidades. In: Revista interdisciplinar de cultura 

o samba e suas histórias. Número 16. Centro de memórias UNICAMP ED. Arte 

escrita. Coletado em Dezembro de 2005. 

CUPERTINO, Kátia.Nas entrelinhas da expressão (a dança folclórica 

Lundu) Belo Horizonte. Cuatiara, 2006. Coletado no ano 2000. 

 

 
 

 

 

 

 



97 

 

Mapeando território: atuação dos intelectuais na Era Vargas no Piauí 

1930-1945. 
  

Antonio Maureni Vaz Verçosa de Melo 

Doutorando em História Social (UERJ/FFP) 

 

 

 O Brasil vivenciou grandes mudanças a partir do processo revolucionário 

promovido pela Revolução de 1930, que criou novas articulações para o cenário do 

País. Assinalamos que desde os anos 20, ocorria discursões sobre os problemas que 

permeavam o Brasil na Primeira República. A intelectualidade tinha conhecimento e 

compreendia o que estava acontecendo em outros cenários, a exemplo, a Europa. A 

Revolução de 1930 criou espaços que possibilitaram discutir propostas profundas, 

capazes de traduzir as ações do governo, e ao mesmo tempo, criar ambientes que 

absorvessem os intelectuais para que os mesmos pudessem atuar em vários cenários. 

Os intelectuais pós-30, almejavam está à frente do processo, não só ocupando 

posições no universo das letras, mas inserindo-se em locais centrais do governo. Essas 

ações múltiplas destes sujeitos foram essenciais para o período inaugurado pelo 

processo revolucionário. O período da Era Vargas, tornou-se perfeito para esse grupo, 

assumiram posições estratégicas na esfera política, nas recepções e construções dos 

discursos do novo regime. 

A presença dos intelectuais no cenário do Estado não é uma abordagem nova. 

Na Era Vargas observamos pela historiografia produzida no período, que esta relação 

não só foi vasta, como intensa. Esta intensidade atingiu seu auge no decorrer da 

implantação do Estado Novo em 1937. Regime este, que nas diretrizes de Vargas deu 

condições para o Brasil alcançar dimensões importantes, tanto no cenário interno, 

quanto externo. 

A presença de indivíduos que buscavam não somente interpretar o passado, mas, 

sobretudo compreender os anseios do povo do presente getulista, ao mesmo tempo, 

informar a população e trabalhar para essa implantação do projeto nacionalista de 

Getúlio Vargas, era essencial. Esses sujeitos foram os intelectuais, aqui entendidos 

como personagens, não só com um capital científico, com suas interpretações sobre as 

visões do mundo e demais fenômenos, bem como, sobre o passado e as transformações 

do presente. Indivíduos que possuíam uma bagagem de conhecimento e que podiam a 
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partir das suas ações ideológicas, e de seus locais de inserção, promover e contribuir 

com as mudanças no cenário de atraso, identificado pelo governo Vargas. O capital 

simbólico dos intelectuais se identificava no campo da sociedade, mostravam-se com 

um ar de respeitabilidade e confiança, quando ao mesmo tempo, possuíam a mobilidade 

dentro de vários campos na configuração da sociedade brasileira do período. 

 Após a chegada ao poder, Getúlio Vargas buscou iniciar um período de 

pacificação política e acomodações do processo revolucionário. O governo provisório 

de Getúlio Vargas, promoveu um amplo e árduo debate para articular e acalmar os 

ânimos políticos e encontrar soluções para os problemas sociais existentes no País. Um 

outro elemento das discussões, era criar articulações fortes no seio da política, para 

assim se manter no poder, implantar e promover a plataforma política idealizada pelos 

seus intelectuais como: Francisco Campos, Gustavo Capanema, Alberto Torres, 

Oliveira Viana, Azevedo do Amaral, Lourival Fontes e outros.  

Outro ponto importante que envolvia as questões políticas do período era buscar 

um equilíbrio entre os tenentes e as oligarquias, fato que os articuladores e 

colaboradores de Vargas não esqueceram. A própria escolha de interventores, na 

maioria militares, buscava respeitar colaboradores locais com o projeto. No caso do 

Piauí, temos a nomeação inicial de Humberto de Areia Leão
1
, que ficou por pouco 

tempo e depois foi substituído por um dos líderes da Revolução de 1930 no Piauí, 

Joaquim Vaz da Costa
2
, que governou por menos de um dia, deixando o poder 

voluntariamente. Esse quadro político nos estados, fez com que Getúlio Vargas, 

politicamente, buscasse apoio dos tenentes em uma relação de proximidade constante. 

 No Piauí, o reflexo foi imediato com a nomeação de Joaquim Lemos Cunha
3
, 

que na época era comandante do 25º Batalhão de Caçadores em Teresina. Durante o seu 

governo buscou consolidar os ideais da chamada Revolução de 1930, que no momento 

posterior ao movimento, caracterizou-se como um período de muita agitação política 

não somente no Piauí, mas em todo o Brasil, comprovado pelas dificuldades 

identificadas pelos indicados a princípios para assumir os cargos de interventores, ou 

seja, Lemos Cunha agiu como um pacificador dos atritos políticos locais. 

                                                 
1
 Comandante da Marinha, governou por pouco tempo de 4/10/1930 a 29/01/1931. 

2
 Um dos líderes da Revolução de 1930 no Piauí. 

3
 Governou o Piauí de 29/01/1931 a 21/05/1931, militar de formação. 
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 Podemos apontar que no caso do Piauí os laços entre os intelectuais e o Estado 

foram firmados ainda sob a poeira do processo revolucionário de 1930 e durante o curto 

governo de Lemos Cunha, que promoveu a instalação da Faculdade de Direito em 18 de 

abril de 1931, a instituição tão almejada pelos círculos intelectuais do Estado. Podemos 

confirmar no trecho sobre a memória histórica desta Faculdade de Direito. 

 

Era uma antiga aspiração da elite
4
 intellectual do Piauhy. Desde o advento da 

Republica no Brasil, que decretou a autonomia dos Estados, atribuindo-lhes a 

faculdade de criar e dirigir institutos de ensino secundário e superior, oficiais 

e particulares equiparados, algumas unidades da Federação se apressaram em 

utilizar a nova regalia constitucional. [...] A ideia pairava no ar, dispersa e 

fluctante, á espera da sazão propicia para se lançada ao solo e germinar. 

Intensificou-a revolução de 1930. Mesmo no meio da confusão reinante nos 

primeiros meses, ela não deixou de vogar no espaço como um astro erradio 

em busca do seu centro de gravitação. Heráclito Sousa e Leopoldo Cunha 

deram-lhe ingresso nas columnas do Estado do Piauhy e fácil foi conquistar 

apoio indispensavel dos interventores federaes capitão Joaquim Lemos 

Cunha e Landry Salles Gonçalves, [...] (CUNHA,1935, p.2). 

  

 Analisando o fragmento, observamos que o momento pós-30, foi favorável para 

as aspirações dos intelectuais, pois o período inicial da República, regime esperado com 

grande motivação, não foi palco de grandes transformações para a sociedade. Todavia, o 

período denominado de Primeira República, promoveu a consolidação de estruturas 

arcaicas aos interesses liberais, e ao mesmo tempo, ajudou a fortalecer os grupos 

conservadores agrários no poder, promovendo um cenário estático para as mudanças 

estruturais idealizadas pelos republicanos. 

 O sucessor de Lemos Cunha foi outro militar, Landry Salles
5
. Durante sua 

interventória foi realizada uma série de obras e mudanças administrativas, entre elas: 

construção de prédios escolares e expansão do correio aéreo nacional. Estas ações 

reformistas tinham também como objetivo buscar uma aproximação com a sociedade 

civil. 

 A participação dos intelectuais na educação foi intensa no Estado, a exemplo de 

Martins Napoleão
6
, que ocupou na interventória de Landry Salles, o cargo de Diretor 

Geral de Instrução Pública. Promoveu a ampliação de matrículas e a construção dos 

novos espaços escolares, tanto na capital, como nos municípios. O número de 

                                                 
4
 No presente artigo foi preservado a caligrafia original dos documentos pesquisados. 

5
 Militar nomeado pelo Presidente da República, foi interventor de 21/05/1931 a 3/05/1935.  

6
 Benedito Martins Napoleão do Rego. Professor, ensaísta, poeta, jornalistas, advogado. Colaborou com 

vários jornais e revistas. 
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matrículas é um dado interessante para compreender este avanço nos discursos do 

governo e dos intelectuais. Pois o sistema escolar tornou-se um foco de ações de 

civismo, remodelação e ações pedagógicas do estado no sentido de plantar, divulgar a 

semente das mudanças oriundas do novo momento inaugurado com a chegada de 

Vargas ao poder. Os intelectuais, investido no papel de professores, diretores, 

administradores e outros, foram os operadores destas transformações no ambiente 

educacional. 

Elevação de matrículas: 1930-1935 

1930 1931 1932 1933 1934 1935 

7.397 11.101 14.922 16.054 20.638 26.000 

                              Fonte: Relatório do Interventor. Cap. Landry S. Gonçalves.1931-1935. p.32. 

 

 Observamos pelo quadro uma elevação significativa do aumento de matrícula 

após o governo Vargas no Piauí. Em cinco anos de governo o número de matriculados 

triplicou. Isto, demonstra como o meio educacional foi uma ferramenta importante na 

promoção varguista. Os serviços de Martins Napoleão também seriam reconhecidos 

pela sociedade. Segue um trecho do editorial da revista Seleta
7
, de 1934, em relação à 

atuação de Martins Napoleão na Educação. 

 

Figura inconfundível de homem de letras, com largos e eficientes serviços 

prestados á causa da instrução pública, a cuja Diretória Geral, deu maior 

ilustre possível quando da sua atuação naquele departamento, o prof. Martins 

Napoleão tem todo direito as nossas homenagens cívicas, dado o cunho de 

elegância patriótica com que se há sobressaído na vida pública, atraindo 

dessa maneira, em torno da sua individualidade, o maior número de amigos e 

admiradores (REVISTA SELETA, 1934, p.01). 

 

             Os interventores se cercaram de indivíduos pela qual a sociedade   reconhecia 

suas ações, principalmente no campo da vida pública. Estes sujeitos que tinham ampla 

circularidade cultural no Estado. A partir de 1935 o Piauí tem um novo governante, 

Leônidas de Castro Melo
8
, eleito pelos deputados estaduais. 

 Na mensagem governamental apresentada à assembleia em primeiro de junho 

de 1936, o governador Leônidas Melo, fazia uma explanação do seu primeiro ano de 

governo demonstrando sua interação com o projeto nacional na busca de levar o Estado 

                                                 
7
 Revista que circulou nos anos trinta no Piauí. 

8
Governou o Piauí de 1935 a 1945. No primeiro momento como governador eleito pela assembleia de 

1935 a 1937, depois com interventor. 
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ao progresso, projeto este de Getúlio Vargas para todo o Brasil. Uma citação da 

mensagem ilustra bem esta consonância entre o governo estadual e o federal. 

 

Senhôres deputados: Com imensa satisfação posso dizer-vos que o programa 

governamental que tracei a mim mesmo, [...], plataforma do Governo venho 

cumprindo integralmente: - a vida administrativa do Piauhy e a sua situação 

de invejável prosperidade não soffreram o mais leve abalo [...] (PIAUÍ. 

MENSAGEM DO GOVERANADOR LEÔNIDAS DE CASTRO MELO, 

1936, p.04). 

  

 Observamos que a mensagem em sua apresentação aos deputados, trouxe a 

informação de um estado sanado economicamente e trilhando grande prosperidade no 

projeto nacional varguista, onde nada poderia trazer um retrocesso ao projeto ora 

iniciado. A prova disso é que na mesma mensagem, são explanadas as ações em todos 

os setores e a ampla política social, tanto na capital como no interior do Estado.  

 Na mesma mensagem, as dificuldades ao comunismo também foram 

enfrentadas pelo Estado com a aplicação de leis de segurança e a intervenção da polícia 

no sentido de reprimir esta expansão ideológica no território do Piauí. Na mensagem de 

Governo de 1936, é colocada uma ampla explanação sobre a ação do Estado na 

repressão a este movimento, em trecho da referida mensagem onde classifica o 

movimento comunista, como sendo um sistema que, “[...]. Em uma palavra: escraviza o 

homem ao Estado, brutalizando-o” (p.39), ou seja, seria um retrocesso brutal a aceitação 

e a divulgação do comunismo, pensamento este que teria que ser combatido não 

somente pelos governantes, mas pelos intelectuais que se dedicavam na construção dos 

discursos de um Estado forte e humanizado. 

 Sobre o perigo comunista, os intelectuais do período também se 

pronunciaram. Na Revista da Academia Piauiense de Letras (APL), de dezembro de 

1936, em uma conferência com o título “O Estudante na Comunidade Brasílica”, traz a 

importância do civismo, da educação e da presença do Estado na sociedade. Edson 

Cunha
9
 se pronunciou que: 

 

[...] A situação das gerações novas soffreu profundas modificações em todos 

os países civilizados, notadamente nos da Europa Velha, gasta, cançada. O 

socialismo foi à tábua de salvação encontrada e a que se procuram agarrar 

todas as actividades collectivas do momento que atravessamos (CUNHA, 

1936, p. 78-79).  

                                                 
9
 Edison da Paz Cunha, desenvolveu atividade profissionais na advocacia, imprensa e magistério. 
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 Logo, o cenário para instalação do Estado Novo começava a se delinear, 

exigindo dos governantes novas posturas, pois algumas práticas políticas não 

desapareceram e as necessidades políticas diante de novas configurações internacionais 

e nacionais exigiam do governo federal e dos estados, ações diferenciadas que só 

poderiam ser aplicadas diante de um novo regime, mais forte e centralizado, para 

colocar em práticas as mudanças que não foram possíveis no momento anterior, por 

situações adversas, principalmente pelas configurações políticas. 

 Os intelectuais começaram a se manifestar, como podemos observar, na 

mesma edição anteriormente citada revista da APL, na conferência realizada pelo 

acadêmico Christiano Castello Branco
10

, na Semana Militar, em 1º de setembro de 

1936, onde o intelectual menciona a necessidade de transformações urgentes. 

Analisamos o fragmento de sua conferência, intitulada “Civismo...”. 

 

Contra esse estado de coisas, contra a deturpação extensiva do regimen, fez-

se, com derreamento de sangue, e esperanças, alviçarreiras do povo, a 

Revolução de 1930. [...]. Infelizmente, o retumbante movimento 

revolucionário não surtiu o efeito desejado. Delle nos ficaram apenas a 

melhoria no systema eleitoral, um funcionalismo maior do poder judiciário, e 

garantias amplas ao funcionalismo publico. [...]. Passado a vibração patriótica 

dos primeiros meses. [...] voltou quase tudo ao antigo estado. Nem podia 

deixar de voltar, dada à insuficiência manifesta da educação moral e cívica do 

nosso povo, em todas as camadas (CASTELLO BRANCO, 1936, p. 92). 

  

 Portanto, o Estado Novo surgiu a partir do conjunto de transformações, entre 

elas temos: o aumento das tensões, os conflitos políticos e sociais, oriundos do cenário 

urbano e industrial. O meio urbano passava pelo crescimento populacional e as políticas 

públicas, tanto na educação, saúde e no trabalho, exigiam novas medidas 

governamentais, bem como, a onda comunista a qual ameaçava com ideologias 

contrária ao varguismo. 

 O Estado Novo foi implantado em 10 de novembro de 1937, com a 

articulação política de vários intelectuais, entre eles, Francisco Campos, que buscou 

adesão de Plinio Salgado, líder da Ação Integralista. Ao mesmo tempo, o Plano Cohen, 

serviu de pano de fundo político para o golpe, que “[...] provocou uma torrente de apoio 

a Getúlio Vargas, com manifestações do clero, do empresariado e até de intelectuais e 

estudantes” (LAMOUNIER, 1988, p. 73). 

                                                 
10

Formado em Direito, foi Juiz e Desembargador no Piauí. Colaborou com diversos jornais e revistas. 
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 No novo regime implantado, os intelectuais desempenharam uma função 

primordial, preocupando-se com a difusão das ideias do regime. Educar de acordo com 

os princípios do novo momento e tornar os sujeitos, um representante da consciência 

nacional. A imprensa local noticiou o momento com grande expectativa de novos 

horizontes e a escolha de Leônidas Melo como interventor do Estado Novo, no Piauí, 

representando assim uma figura em que no território piauiense teve uma consonância 

com o projeto nacional em que poderia implementar as mudanças locais necessárias, 

bem como, continuando o que o mesmo já vinha fazendo como governador eleito, e 

agora como Interventor Federal, escolhido por Vargas. Sobre este momento temos: 

 

O Novo Regime. [...]. Com o golpe vigoroso vibrado a 10 de novembro do 

anno próximo passado pelo Sr. Getúlio Vargas contra os extremistas 

apavorantes que nos rondavam os erros e baixezas da politicagem que sempre 

conduziu o Brasil á categoria bastarda [...]. Novos horizontes se abriram com 

perspectiva segura de que desta vez uma trajetória [...] que tanto almejamos e 

da exploração das nossas riquezas [...]. No que concerne ao nosso Piauhy, 

que é o que de perto nos interessa a escolha do Sr. Dr. Leônidas de Castro 

Mello para o cargo de Interventor Federal, feita pelo Getúlio Vargas, não 

podia ser melhor. [...], eis ahi duas figuras máscula do momento a que o 

Almanch Piauhyense
11

 rende as suas homenagens (ALMANACH 

PIAUHYENSE, 1938, p. 128-129).  

 

 A instalação do Estado Novo tinha na ótica dos intelectuais, o momento de 

recondução do Brasil e de suas instituições para os trilhos do progresso, pois com as 

características do novo regime, as forças contrárias seriam afastadas do caminho. No 

Piauí, a escolha do governador eleito e agora interventor, foi algo acertado, pois traria 

continuidade das ações iniciadas no primeiro governo, e as devidas correções não 

operacionalizadas no pós-30, em que tiveram as condições propícias agora no Estado 

Novo, principalmente o poder central exercendo ações centralizadas em consonância 

com os estados. 

 A Academia Piauiense de Letras recebeu do governo de Leônidas Melo 

grande apoio, não somente econômico, como de ordem administrativa. Ajuda esta, que 

se configurou em ação financeira oficial, com subsídios constantes para sua 

sobrevivência, na publicação da produção da APL. Várias publicações da revista da 

APL e livros dos seus acadêmicos tiveram a colaboração da gráfica oficial e do 

Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda (DEIP), como também a liberação de 

                                                 
11

 Almanaque que circulou no Piauí, com notícias políticas, sociais, econômicas e culturais. 
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prédios públicos para os eventos e reuniões da Academia, pois a mesma não contava 

com sede própria.  

 Os intelectuais piauienses estavam plenamente integrados com as políticas do 

Estado Novo, pois o Congresso de Brasilidade iniciada em 1941, em todo o território 

nacional, teve no Piauí o seu segundo ano de instalação em 1942. Tendo como um de 

seus colaboradores e palestrante, Martins Napoleão, que na sua fala, promoveu uma 

reflexão sobre a unidade da cultura brasileira, texto publicado na revista da Academia 

Piauiense de Letras, que representava uma palestra no referido congresso em Teresina 

no ano de 1942, na qual ele exaltava a qualidade de Getúlio Vargas como responsável 

pela eliminação de fatores que poderiam prejudicar a nossa vocação para a unidade.  

 

[...] é justiça dize-lo [...], encontrou novos motivos de vitalidade e ação no Sr. 

Getúlio Vargas, o homem que, por ser um mestre consumado de psicologia 

para o povo, com uma acuidade genial que os séculos apontarão, poude 

torna-se o redutor de antinomia e o anulador de crises, no desempenho de sua 

profunda vocação para unidade (REVISTA DA APL,1943, p.108).  

 

Martins Napoleão, discutiu em sua palestra a existência de uma unidade cultural 

no Brasil e se a mesma teria um caráter forte. Tudo isso, resultado da ação política e da 

personalidade de Getúlio Vargas, como um líder que interpretava e compreendia o 

pensamento do povo brasileiro, os seus anseios e as suas angústias, buscando conduzi-

los para o progresso, eliminando as dificuldades que se apresentavam no decorrer do 

percurso, prejudicavam a unidade do povo. Os intelectuais tiveram o papel de interprete, 

instruindo e conduzindo o povo nesse anseio almejado por Vargas. No Piauí, os 

intelectuais contribuíram na construção de um discurso local em conexão com o 

nacional, como podemos refletir nos discursos dos intelectuais já mencionados no texto. 

Outros intelectuais participaram de forma indireta, ou seja, não ocuparam cargos 

públicos, mas escreveram sobre as temáticas inerentes ao contexto getulista, entre eles 

temos: Cunha e Silva
12

, que teve um artigo publicado na revista Zodíaco
13

, com título 

“Síntese da formação racial, social e política do Brasil”, destacava que:  

 

[...] liberalismo político que, [...] empolgou a civilização política do séc. XX, 

em países como Brasil, estava condenado ao completo fracasso. Veio à 

revolução de 30, Getúlio Vargas, no poder, [...] Inteligente e arguto, no 

entanto, nunca se prendeu às formulas restrita de sistemas de governo, foi 

                                                 
12

 Jornalista, professor. Teve uma intensa atividade no magistério e no campo literário. 
13

 Órgão oficial do Centro Cultural – Lima Rebelo do Ginásio Dr. Demóstenes Avelino.  
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governado o país com os olhos fitos nas suas necessidades mais imperiosas e, 

já antevendo os perigos duma campanha sucessória, em 10 de novembro de 

1937, quebrou os laços podres da velha democracia liberal e, com o apoio 

decidido das classes armadas, criou o Estado Novo [...] Regime que 

naturalmente possuem falhas e defeitos, como todas as formas de governo do 

mundo os possuem, [...] há de alcançar [...] perfeita grandeza e da mais 

notável civilização (REVISTA ZODÍACO, 03/05/1944, p. 35).  

 

As ações políticas de Getúlio Vargas eram vistas como necessárias para o 

desenvolvimento do Brasil, assim como, o caminho para alcançar uma política ampla 

com a participação do povo nesta nova ordem. Os intelectuais, estavam de uma forma 

ou de outra, construindo a ideologia do novo regime e dando validade as ações do 

governo Vargas, ou seja, “[...] Todos os intelectuais são chamados a cooperar 

espontaneamente, já que há identidade de interesse” (VELLOSO, 1999, p.93).  

Esta identidade de interesses foram campos que no Estado Novo se ampliaram, 

principalmente por que os intelectuais como grupo que tem o poder da palavra e da 

escrita, legitimaram a política do Estado Novo, com suas exposições pessoais e 

coletivas nas publicações do período, como também, nas festividades cívicas, onde 

tiveram uma ampla atuação deste grupo, ou seja, o modo de ser deste novo intelectual, 

ao qual não poderia mais consistir apenas na sua eloquência, motor exterior dos afetos e 

das paixões, como também, ativamente na vida prática, atuando como construtor, 

organizador, idealizador e colaborador da vida cotidiana, onde não ocupavam apenas 

uma atividade de bom orador e escritor. Logo, o apoio deste grupo era de suma 

importância para respaldar as ações governamentais, como podemos verificar no 

fragmento a seguir:  

 

[...] o Estado buscou o apoio da intelectualidade porque cabia ao intelectual à 

função social estratégica de ser o intérprete da brasilidade; tarefa que, por 

suas aptidões específicas, só ele poderia realizar. O regime demonstrar 

reconhecer a liberdade do intelectual, amparando-o política e 

institucionalmente, solicitando sua cooperação na administração pública e em 

inúmeros outros empreendimentos (NASCIMENTO, 2002, p. 85).  

 

No Piauí, percebemos que durante o Estado Novo suas práticas intelectuais 

tiveram um campo fértil pela sua contribuição, formando novos cidadãos, valorizando 

as raízes e conhecedores do mundo simbólico, como podemos perceber nos textos 

anteriores.  

Considerações finais 
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Os intelectuais tiveram uma posição privilegiada na sociedade que foi 

reconhecida pelo poder de suas palavras, com traços importantes na construção de um 

projeto de caráter nacional. Os intelectuais do Piauí conseguiram difundir ideias 

propagadas pelo processo revolucionário de 1930. Alguns ocupando cargos públicos, 

outros não. Todavia, ambos colaboram, interpretando e construindo discursos para a 

sociedade. 

Assim sendo, os intelectuais de expressão nacional que estavam à frente do 

projeto nacional de Getúlio Vargas, tiveram apoio essencial nos intelectuais locais para 

poderem corresponder com a consonância de ideologia da implantação da política do 

período, pois para um projeto nacionalista tão amplo como foi o getulismo, precisava 

contar com colaboradores locais para sua execução. 

No Piauí não foi diferente, houve também a atuação dos intelectuais piauiense 

que contribuíram na construção dos discursos que legitimaram as ideias e os projetos de 

Vargas para o Brasil, principalmente durante a implantação do Estado Novo em 1937. 

Momento este que observamos uma interação mais profunda com o projeto e um 

engajamento maior dos intelectuais. Estes homens de letras interpretaram discursos e 

construíram outros. Foram essenciais na construção da imagem, da fala e da ação do 

varguismo no Estado do Piauí, criando um clima de legitimação e salvação. 
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O presente trabalho tem por objetivo propor um balanço historiográfico sobre os 

personagens que se tornaram ícones de representação do Quilombo dos Palmares, 

comparando Zumbi e Ganga Zumba, e discutindo a construção de imagem e identidade 

em torno desses personagens. Apesar de Palmares ter tido diversos líderes, Ganga 

Zumba e Zumbi foram aqueles que ganharam mais destaque, no entanto, 

comparativamente o segundo recebeu muito mais atenção da historiografia e de 

movimentos sociais que o primeiro. Ademais, em determinados momentos, a imagem 

de um foi construída em oposição à do outro, na medida em que Ganga Zumba foi 

representado como aquele que aceitou sujeitar-se a Coroa portuguesa, enquanto Zumbi 

seria aquele que lutou até as últimas consequências para preservar sua liberdade e de seu 

povo. 

Contextualizando Palmares 

O Quilombo dos Palmares formou-se, durante o século XVII, no seio da 

América Portuguesa e foi a maior e mais duradoura comunidade de escravos fugidos da 

nossa história. Era composto por vários mocambos, encoberto e protegido pela densa 

floresta, cobria uma vasta área no interior da Capitania de Pernambuco e das Alagoas, 

onde suas aldeias articuladas serviam de destino para aqueles que optavam pela fuga 

como forma de resistência às implicações de se viver como escravo. 

Destaque por seu tamanho e longevidade, Palmares não foi um episódio isolado, 

pois onde houve escravidão houve resistência, sendo a fuga um das possibilidades 

existentes. Assim, a formação de comunidades de escravos fugidos é inerente à 

escravidão moderna, tendo recebido diferentes nomes no Novo Mundo, como palenques 

e cumbes na América Espanhola, marrons nos locais de línguas inglesas, e grand 

marronage
1
 nas possessões francesas. Nas documentações referentes à América 

                                                           
1
 O termo grand marronage é utilizado para diferenciar do termo petit marronage que designava a fuga 

individual e na maioria das vezes temporária. Ver FLORENTINO, Manolo; AMANTINO, Márcia. Uma 

morfologia dos quilombos nas Américas, séculos XVI-XIX. História, Ciências, Saúde. Rio de Janeiro, 

v.19, supl., dez. 2012, pp. 259-297. 
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Portuguesa essas comunidades são designadas inicialmente pelo termo mocambo e por 

volta do século XVIII fala-se de quilombos. (GOMES; REIS, 1996, p.10) 

 As motivações para as fugas podem ser diversas, pois o escravo tomava decisões 

de acordo com a realidade e a circunstância que vivenciava, possibilitando que as fugas 

fossem individuais ou coletivas. Quanto à Palmares, não é possível definir ao certo seu 

início, mas primeiras notícias que se tem datam de 1585, poucos anos após o início da 

implantação da economia açucareira no nordeste brasileiro que ocorreu por volta de 

1540. No documento Relações das guerras feitas aos Palmares de Pernambuco no 

tempo do governador dom Pedro de Almeida (1675 a 1679) encontramos a seguinte 

afirmação: “É de opinião que do tempo que houve negros cativos nestas capitanias 

começaram a ter habitantes os Palmares.” (GOMES, 2010, p. 221). 

A produção de açúcar em larga escala dependia de um número considerável de 

mão-de-obra que se dividia entre os trabalhos nas lavouras de cana-de-açúcar e nos 

engenhos que operavam o processamento da matéria prima. Concomitantemente, a mão-

de-obra africana estava se sobrepondo à indígena, resultado provável da maior 

interferência dos portugueses em seus domínios no continente africano, provocando a 

ampliação dessas áreas e maior oferta de escravos, pincipalmente na região do Congo e 

Angola. (SCHWARTZ, 2001, pp.89-115). 

As condições de vida e trabalho que esses africanos encontravam nas fazendas 

do nordeste brasileiro eram precárias, falta de roupas, alojamentos inadequados, má 

nutrição, extensa carga de trabalho, além dos castigos físicos. Somando-se a isso, a 

chegada dos holandeses às costas nordestinas em 1630 e a resistência portuguesa 

concentrada no Arraial do Bom Jesus, perto de Recife, causou uma instabilidade que 

provavelmente colaborou para a fuga de escravos na região de Pernambuco e Alagoas. 

Por outro lado, na década seguinte, a disputa entre holandeses e as Coroas Ibéricas na 

costa ocidental africana acabou por produzir maior número de escravizados que eram 

enviados às colônias holandesas no Novo Mundo, aumentando o contingente de 

escravos em Pernambuco.  

Em 1608, numa carta enviada ao rei, dom Diogo de Menezes já se salientava que 

em alguns engenhos constavam menos da metade dos negros, pois eram tantos os que 

fugiam e se metiam pelos matos, fazendo aldeias, que podiam crescer de maneira que 

custe muito trabalho desbaratá-los. (GOMES, 2010, pp. 159-160).  
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O medo que Diogo de Menezes tinha de o quilombo crescer veio a se 

concretizar, pois se em 1645 o Diário da viagem do capitão João Blaer aos Palmares 

nos apresenta quatro Palmares – dois principais, o Velho e o Novo, e outros dois que 

foram criados e abandonados na medida em que a expedição avançava – o historiador 

Flavio Gomes relaciona dezoito nomes de aldeias ou mocambos de Palmares que 

aparecem na documentação colonial, informando que na metade do XVII sua população 

alcançava entre seis e oito mil pessoas, apesar de algumas crônicas do período citar de 

forma exagerada entre 20 a 30 mil habitantes. (GOMES, 2011, pp. 15-16).  

 Os Palmaristas tinham relações comerciais com as áreas próximas, trocando o 

excedente de sua produção agrícola por armas de fogo, pólvora e ferramentas com 

pequenos lavradores e moradores das vilas, desta forma, não se encontravam isolados, 

havia uma comunicação entra os habitantes do quilombo e os habitantes das áreas que 

lhes eram circunvizinhas, inclusive em engenhos e senzalas. Essa comunicação 

permitiu, aliás, que os palmaristas fossem avisados previamente de alguma expedição 

de entrada aos Palmares, o que lhes dava tempo de elaborar uma estratégia de defesa ou 

fuga. (GOMES, 2011, pp. 14-15) 

Certamente essa articulação despertou o receio de autoridades coloniais e de 

grandes proprietários, no entanto, os danos que os inimigos de portas adentro causavam 

também provinham dos assaltos que eles faziam às fazendas e vilas vizinhas, 

instaurando o medo nos moradores e  provocando o esvaziamento de áreas já povoadas, 

que ademais, eram fornecedoras de mantimentos de outras áreas. Levando em 

consideração alguns possíveis exageros, fato é que Palmares causou problemas à 

administração colonial, aos colonos e ao “bom funcionamento” da economia agrária da 

região. 

A estratégia principal era as entradas aos Palmares, que os governadores da 

capitania organizavam sob a responsabilidade de um ou mais capitães-mores, 

concedendo-lhes munições, armas, mantimentos e soldados, angariados através de 

doações das Câmaras das Vilas, dos moradores e por vezes da Fazenda do Rei, para 

percorrem o sertão com o intuito de aprisionar quantos negros fugidos fossem possíveis 

e destruir os mocambos pelos quais passassem. A Relação das guerras feitas aos 

Palmares... descreve que pelo menos 25 entradas foram feitas até aquele momento. Foi 



111 
 

nesse contexto que o governador Pedro de Almeida providenciou que se levasse ao rei 

dos Palmares, Ganga-Zumba uma proposta de paz. 

Os documentos disponíveis até a década de 1640 informam que a liderança 

principal do quilombo seria um rei, no entanto, somente no período de 1670 adiante é 

que aparecem os nomes de alguns líderes. Ganga-Zumba é citado na Relação das 

guerras feitas aos Palmares... a partir da descrição da entrada promovida por Fernão 

Carrilho sob ordem do governador da capitania de Pernambuco Pedro de Almeida.  

Do tempo em que Pedro de Almeida mandou seu alferes comunicar a proposta 

de paz e uma comitiva de Ganga-Zumba ir a seu encontro levando a resposta positiva, o 

governador da capitania já era Aires de Souza. Este manteve os mesmos termos tratados 

por seu antecessor, dentre os quais Ganga-Zumba deveria ir com os seus para o sítio de 

Cucaú, onde viveriam como vassalos do rei de Portugal, sendo livres todos aqueles que 

tivessem nascidos em Palmares, no entanto, todo aquele que tivesse fugido para lá 

deveria ser entregue às autoridades. Zumbi, sobrinho do rei, juntamente com alguns 

negros se colocaram contra essa decisão não acompanharam Ganga-Zumba, 

permanecendo na Serra da Barriga e as tentativas do rei em trazê-los ao sítio que lhes 

foi demarcado, mostrou-se em vão. 

Com a liderança do quilombo dividida, não demorou muito para que muitos dos 

indivíduos que estavam em Cucaú voltassem a fugir para a Serra da Barriga e Ganga-

Zumba acabou por ser assassinado. Uma nova fase se iniciava então para o quilombo, as 

guerrilhas se intensificaram e novas estratégias de repressão tomadas, algumas 

tentativas de paz ainda foram feitas, no entanto, Zumbi declinou de todas. (GOMES, 

2011, p. 25). Assim, em 1687 foram acertadas condições com os bandeirantes paulistas 

para a destruição dos Palmares, no entanto somente em 1691 a campanha foi iniciada, 

pois as tropas paulistas foram atender aos problemas da capitania do Rio Grande com os 

gentios bárbaros. (GOMES, 2010, pp.290-292; 298-299). 

 

Historiografia 

Durante existência do Quilombo de Palmares uma gama extensa de documentos 

foi produzida devido ao incomodo que este causava ás áreas em suas adjacências, e 

tanto portugueses quanto holandeses, no período em que estes últimos ocuparam o 

nordeste brasileiro, mostravam-se preocupados e buscavam maneiras de destruí-lo. O 
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que oficialmente só viera a acontecer em 1695. Esses documentos retratam os 

palmarinos como insolentes, que insultam e assaltam as fazendas e vilas da capitania, 

causando tamanho estado de insegurança que são considerados os “inimigos de portas 

adentro”. 

Ainda no século XIX, foram produzidas algumas crônicas e romances, como o 

de Bernardo Guimarães, Lendas e romances, 1871 (que pode ser relacionado ao 

movimento abolicionista que ganhava força na época), mas possivelmente a primeira 

obra de história que o cita é a de Sebastião Rocha Pitta História da América Portuguesa 

de 1730. Esta obra faz um apanhado da história do Brasil desde seu descobrimento em 

1500 até 1724, destacando principalmente os aspectos políticos, econômicos e 

administrativos com um toque de louvor, exaltação e admiração pelo país. O episódio 

de Palmares aparece como um dos problemas enfrentados pelo governo da Província de 

Pernambuco que teria se originado, segundo autor, pela invasão holandesa. 

Rocha Pitta também foi o precursor da interpretação do suicídio de Zumbi, que 

seria repetida por outros historiadores, assim como outros aspectos de sua narrativa 

como o rapto das sabinas e a definição do quilombo como uma república rústica que 

aparecem também em O negro na civilização brasileira de Arthur Ramos, apesar de 

este considerar mais adequado chama-lo de uma monarquia eletiva. 

No final do XIX e início do XX surgem as interpretações culturalistas, cujo 

principal nome é Raymundo Nina Rodrigues que publicou em 1905, pela revista do 

Instituto Arqueológico e Geográfico de Pernambuco, Tróia Negra: erros e lacunas na 

história de Palmares, e elaborou e escreveu Os Africanos no Brasil, publicado somente 

em 1932, vinte e seis anos após sua morte. Nina Rodrigues adotou esse tipo de 

abordagem ao analisar a comunidade palmarina tecendo afirmações a respeito de sua 

organização política e social de “feição rigorosamente africana” e indicando a 

constituição de um Estado Negro, a República de Palmares. Sua produção está inserida 

em um contexto intelectual no qual vigoravam as teorias raciais de finais do XIX, sendo 

um dos poucos intelectuais que depositaram sua atenção na questão do negro no Brasil, 

mesmo com a Abolição em 1888 e com o advento da República em 1889 que causou 

uma efervescência intelectual em torno de questões como identidade nacional. 

Nesse aspecto, no período imperial, o processo de construção da identidade 

nacional foi feito deixando à margem tudo àquilo que tivesse relação com a população 
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negra. O objetivo era inserir a nação recém-independente na civilização ocidental cristã, 

entendendo-a como continuadora da missão civilizatória iniciada por Portugal a partir 

do descobrimento, assim, os brasileiros foram definidos como herdeiros dos 

portugueses.
 
(ABUD, 2007. pp.108-109). 

Isso fez com que não houvesse espaço, ou não fosse dada importância à parcela 

negra da sociedade brasileira e o Quilombo dos Palmares não recebeu muita atenção dos 

intelectuais da época, pelo contrário, alguns trabalhos como o de Varnhagem, 

Caprsitano de Abreu e Paulo Prado definiam a presença do negro como algo prejudicial 

à formação da sociedade brasileira. Norteados pelas teorias biologizantes criticavam a 

miscigenação, a menos que essa permitisse o apagamento dos traços africanos da 

população, conforme afirmativa do primeiro autor. 

Nas décadas de 30 e 40, Arthur Ramos e Edison Carneiro também se 

debruçaram sobre essa temática de Palmares através de um viés culturalista, apesar do 

primeiro apresentar um caráter mais etnográfico. Motivados pelas discussões acerca do 

conceito de aculturação, desagregação e assimilação cultural, esses autores entendem os 

quilombos como uma forma de resgate da africanidade, buscando fazer paralelos entre 

os padrões culturais existentes nos quilombos e no continente africano. Sendo assim, as 

abordagens culturalistas transformam o Quilombo dos Palmares em símbolo máximo da 

expressão da cultural negra. (REIS, 2004, p. 101). 

Refutando qualquer teoria de inferioridade racial Ramos faz uma análise dos 

problemas sociais brasileiros destacando o efeito desarticulador que a escravidão teve 

sobre a cultura africana. Considera que o processo de adaptação que os negros sofriam 

através do contato com o colonizador, fez com que a cultura negra deixasse de ser pura 

na medida em que incorporava elementos da cultura branca. Por isso, o autor buscou 

fazer comparações entre quilombos brasileiros e determinados locais na África 

objetivando traçar origens e padrões culturais em relação aos costumes que analisava. 

Através deste prisma, entendia que Palmares é um monumento à habilidade do negro 

brasileiro de criar fatores essenciais a uma nova ordem social, comprovando sua 

capacidade de constituir uma comunidade civilizada, de liderança, de administração, de 

tática militar, de espírito associativo, de organização econômica e de constituição 

legislativa, a partir de elementos africanos com imposições do novo mundo. 
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Por sua vez, Edison Carneiro dedica uma obra inteira ao tema do Quilombo de 

Palmares, lançando em 1946, no México, a primeira edição sob o título Guerra de los 

Palmares. O livro teria sido finalizado em 1944, mas a tentativa de publicá-lo no Brasil 

foi fracassada devido à incompatibilidade da forma como o autor descreveu o quilombo 

com o regime então vigente, o Estado Novo de Vargas. A exaltação da coragem e da 

capacidade de resistência com que Carneiro apresenta Palmares poderia servir de 

exemplo para aqueles que se opunham à ditadura. A primeira edição brasileira foi de 

1947 pela editora Brasiliense sob o título O Quilombo dos Palmares. 

Carneiro questiona a interpretação de Rocha Pitta quanto à morte de Zumbi, 

tratando-a como uma narrativa empolgada e falsa, colorida pela fantasia, mas que a 

ideia de sua morte em 1962 precipitando-se pelo despenhadeiro no ataque das tropas de 

Bernardo Vieira Melo poderia ter sido de impressão geral. No entanto, afirma que após 

esse episódio Zumbi “continuou vivo, reagrupando os seus homens, organizando 

novamente as forças de resistência de do quilombo – a mais prolongada tentativa de 

autogoverno dos povos negros no Brasil.” Tendo sido assassinado somente em 1695. 

(CARNEIRO, 2011, p. 14). 

Em contraposição, por volta dos anos 1960, surge a corrente materialista com 

bases nas teorias marxistas da época. Tendo como foco principal a luta de classes, os 

autores adeptos dessa corrente consideravam como motivação para as fugas e 

grupamentos de escravos fugidos a reação e resistência à violência da vida em cativeiro. 

Clóvis Moura e Décio Freitas estiveram inseridos em um contexto de Ditadura 

Militar no Brasil e usaram seus trabalhos como uma das formas de lutar contra o regime 

vigente através de questionamentos subjetivos e camuflados através do objeto histórico 

que analisavam, fazendo com que o Quilombo de Palmares se tornasse símbolo social 

de resistência à Ditadura, assim como, para esses autores, foi símbolo de resistência à 

sociedade colonial.  

Dessa forma, a rebeldia à autoridade senhorial, a não passividade do negro e o 

caráter violento da escravidão serviram de metáfora a situação vivida no período 

ditatorial, enquanto Zumbi representava um líder, que poderia ser no imaginário, um 

contraste com os governantes do período. 

Por outro lado, a historiografia recente da escravidão vem buscando dar voz a 

agência do escravo, deslocando a ênfase das pesquisas das consequências da escravidão 
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na formação da economia e sociedade brasileiras para dar um olhar mais atento às ações 

dos escravos. Reconhece-se então, que estes indivíduos podiam ser agentes de seus 

próprios destinos, agindo para concretizar suas aspirações e desejos dentro das 

limitações que o sistema escravista lhes impunha, negociando e barganhando espaços de 

autonomia com seus senhores. 

Desta forma, na segunda metade do século XX, principalmente a partir das 

décadas de 70 e 80
2
, cresceu o número de trabalhos sobre quilombos por todo o 

continente americano, como também sobre a formação de famílias pelos escravos, sobre 

as formas de sociabilidades de escravos e libertos, como as irmandades religiosas, sobre 

alforrias e sobre os diferentes tipos de resistência por parte dos escravos. 

Assim, muitos trabalhos atuais sobre escravidão buscam demonstrar as 

diferentes formas de sociabilidades e resistência dos escravos e como eles se adaptavam 

à realidade da experiência da escravidão. No que concerne a Palmares o esforço 

historiográfico atual não provém de novas descobertas documentais substanciais sobre o 

quilombo, mas sim de reinterpretações das fontes tradicionais. (SCHWARTZ, 2001. pp. 

48-49). Os trabalhos recentes promovidos através das universidades promovem uma 

investigação através de recortes temáticos e cronológicos sob as mais diversas linhas 

interpretativas e metodológicas, numa tentativa de transpor o silêncio e a limitação 

impostos pela documentação, e sem pretensão de narrar à história total do Quilombo. 

(REIS, 2004, p.7) 

Destacam-se as coletâneas Liberdade por um fio organizada por João José Reis e 

Flavio Gomes, e Mocambos de Palmares, histórias e fontes (séculos XVI – XIX), 

também por Flávio Gomes, que trazem uma série de artigos que lançam luz sobre a 

temática quilombola, e revisitam temas como Palmares sob novas perspectivas, dentre 

os quais se destacam autores como Silvia Hunold Lara, Pedro Paulo Funari, Scott 

Joseph Allen, John Thornton, Richard Price, Ronaldo Vainfas,  Alida Metcalf e Luiz 

Felipe de Alencastro, Rômulo Nascimento além é claro dos próprios organizadores das 

coletâneas. 

 Para além da historiografia, também nas últimas décadas do século XX, 

Palmares ganhou força no imaginário popular, estando presente nos livros didáticos, em 

canções, sambas-enredos. A data de 20 de novembro, (atribuída à morte de Zumbi), 

                                                           
2
 A comemoração do centenário da abolição da escravidão no Brasil marcou um momento de aumento 

considerável das publicações de pesquisas relacionadas ao tema da escravidão. 
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passou a ser oficialmente celebrada como dia da consciência negra, em oposição ao 13 

de maio, consequência da luta por maior representatividade de um grupo de intelectuais 

de Porto Alegre.
3
 

 Percebe-se então, que a história de Palmares e de seus personagens foi 

mobilizada ao longo da história do Brasil atendendo a diferentes contextos, 

principalmente nas interpretações do Quilombo de viés culturalista e marxista que 

tiveram um caráter mais militante. Nesse processo, pouca atenção foi dada ao 

personagem Ganga-Zumba e às suas ações, enquanto Zumbi foi exaltado. 

Possivelmente o acordo de paz entre Ganga-Zumba e o governo da capitania de 

Pernambuco tenha recebido pouca atenção da historiografia porque na medida em que 

este personagem foi “esquecido” ou não exaltado, suas ações foram relegadas a segundo 

plano. 
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“Feira de Águas de Meninos”: economia, discursos e representações 
 

Bruno Rodrigues Pimentel 
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 No ano de 1951 foi lançada a Coleção Recôncavo pela Livraria Turista. Esta 

obra é de autoria de Carybé
1
, mas conta com textos de alguns colaboradores. A Coleção 

soma 10 volumes, cada qual sobre um tema da cultura baiana, desenvolvida através de 

desenhos do artista. Para cada conjunto temático de desenhos, existe um texto 

introdutório. Os textos foram assinados por Vasconcelos Maia
2
, Odorico Tavares

3
, José 

Pedreira
4
, Wilson Rocha

5
, Carlos Eduardo

6
, Pierre Verger

7
; e pelo próprio Carybé. Os 

números publicados foram:1) Pesca de Xaréu, 2) Pelourinho, 3 ) Jogo da capoeira, 4 ) 

Feira de Água de Meninos, 5 ) Festa do Bonfim, 6 ) Conceição da Praia, 7 ) Festa de 

                                                 
1
Hector Julio Páride Bernabó, que usava o pseudônimo Carybé, nasceu em Lanús-Argentina em 1911 e 

morreu na cidade de Salvador em 1997. Após passar parte de sua infância na Itália, Carybé veio para o 

Rio de Janeiro com sua família em busca de melhores condições de vida, tendo em vista as 

dificuldades econômicas que a Europa do pós-guerra enfrentava. Em 1928, ingressou na Escola 

Nacional de Belas Artes. Em 1929 Carybé interrompeu os estudos na ENBA para voltar para a 

Argentina com a sua família. A primeira viagem de Carybé a Salvador ocorreu em 1938 e nesta 

ocasião ele permaneceu na cidade por seis meses. Na década de 1940 Carybé realizou mais duas 

viagens à cidade de Salvador e tornaram-se inevitáveis as suas representações dos ritos do candomblé, 

das feitas populares, da capoeira, do sampa, dos mercados, dos casarões do Pelourinho, entre outras 

coisas. As experiências que este artista foi adquirindo e a proximidade com esse universo fez com que 

ele se apaixonasse pela cidade de Salvador. Em 1950 ele foi morar definitivamente na Bahia. 
2
Vasconcelos Maia nasceu em Santa Inês, Bahia, em 1923. Sempre se dedicou a literatura e também foi 

um dos fundadores da Revista Cadernos da Bahia. Escreveu a introdução do número 4, “Feira de 

Água de Meninos”, da Coleção. 
3
Odorico Tavares, responsável pela redação que inicia o volume 2, 5 e 6, respectivamente, “Pelourinho”, 

“Festa do Bonfim” e “Festa da Conceição da Praia”- da Coleção Recôncavo. Ele chegou a Salvador 

em 1942, aos 29 anos de idade. Vinha do Recife, a pedido de Assis Chateaubriand, para dirigir os 

Diários Associados na Bahia. Lá, entusiasmou-se com a Bahia e tornou-se um promotor da cultura 

baiana e atuou como critico de arte. 
4
José Pedreira foi um dos fundadores do bar galeria Anjo Azul e escritor, também colaborou na Revista 

Cadernos da Bahia com o seguinte título “O culto às águas na Bahia” que foi ilustrado por Caribé. 

Neste texto, Pedreira comenta, sobre a força sagrada das águas baianas, e em especial o Dique, que, 

antes de qualquer coisa é a lagoa encantada onde habitam Oxum e Iemanjá. Ele foi responsável por 

escrever a introdução do número 7 da Coleção, “Festa de Yemanjá”. 
5
Wilson Rocha responsável pela redação que inicia o volume 1 da Coleção Recôncavo, intitulado “Pesca 

de Xaréu”. Foi um dos fundadores da Revista Cadernos da Bahia, nasceu em Cochabamba, Bolívia, 

mas bem cedo veio para a Bahia. Ele foi poeta no decorrer de sua trajetória, adepto da poesia social. 
6
Carlos Eduardo da Rocha, nascido em  Basiléia, no Acre, em 1918, e um crítico de arte respeitado na 

década de 1950 no meio artístico baiano, foi um poeta. Os dois principais temas que o inspiravam 

eram o mar e os motivos baianos. Com a ajuda de Odorico Tavares fundou a Galeria Oxumaré. Na 

Coleção Recôncavo escreveu o número 8 , “Rampa do Mercado”. 
7
Pierre Verger fotógrafo e etnólogo nascido na França, também se sensibilizou pelos temas da cultura 

popular baiana. Verger foi o responsável pelo texto que inicia o número 10 da Coleção Recôncavo, 

intitulado “Orixás”. 
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Iemanjá, 8 ) Rampa do Mercado, 9 ) Temas de Candomblé, 10 ) Orixás. 

 A coleção apresentada é objeto e tema da pesquisa de doutoramento, que esta 

sendo desenvolvida no PPGHS-FFP-UERJ. Mas o objetivo deste trabalho é demonstrar 

como as mudanças econômicas que ocorreram na região do Recôncavo Baiano na 

primeira metade do século XX, o discurso da reforma urbana da cidade de Salvador e o 

discurso folclorista influênciram nas representações de Carybé e seus colaboradores. 

Para cumprir esse propósito alicerçaremos nosso pensamento no número 4 da Coleção, 

intitulado, como vimos acima, “Feira de Águas de Meninos”. 

 

ECONOMIA DO RECÔNCAVO BAIANO NO INÍCIO DO SÉCULO XX 

 

 Até a década de 1940 a economia do Recôncavo Baiano permaneceu ligada à 

evolução de alguns complexos exportadores de commodities minerais e agrícolas 

(ALMEIDA, 2008, 13). Entre os produtos agrícolas que se destacavam nas exportações 

baianas, nesse período, podemos citar: o fumo, o açúcar e o cacau. A economia da Bahia 

era dependente destas mercadorias. Além de sofrer intensamente com as variações de 

preços e demandas desses bens primários no mercado internacional, sofria também com 

o aparecimento de novos concorrentes, que, por sua vez, proporcionaram um aumento 

rápido da oferta desses produtos. Sendo assim, adicionou-se as flutuações e crises 

características dos mercados de matérias-primas, uma tendência a diminuição da parte 

dos complexos agrícolas baianos nos mercados nacionais e internacionais. 

 Toda essa dinâmica marcou mais especificamente o desenvolvimento das 

atividades canavieiro-açucareira e fumageira no Recôncavo Baiano. Essa região, por 

não conseguir se modernizar foi ultrapassada pela produção de açúcar no estado de São 

Paulo e pela produção de tabaco na região sul do país. Já o cacau permaneceu sendo o 

principal produto agrícola de exportação da Bahia até a década de 1960. 

 A cacauicultura permaneceu isolada no sul do estado da Bahia, região que 

conheceu algum desenvolvimento, no entanto não foi suficiente para alterar o quadro de 

crise do Recôncavo (isso é, da Bahia propriamente dita), que apresentava declínio nas 

produções canavieira e fumageira, principais produtos da região. Conforme as primeiras 

décadas do século XX iam se sucedendo a queda desses produtos crescia afetando a 

economia e a dinâmica do Recôncavo Baiano (ALMEIDA, 2008, 15). 
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 Na década de 1930 a agroindústria açucareira baiana já estava em acentuada 

decadência. No mercado internacional perdeu o seu já modesto espaço para a 

agroindústria açucareira pernambucana que se modernizou e dinamizou a sua produção. 

Já no cenário nacional, perdeu espaço para a agroindústria açucareira de São Paulo. 

Com a crise de 1929, os empresários paulistas abandonaram parcialmente a produção 

cafeeira e apostaram na diversificação dos seus negócios, inclusive na cultura 

açucareira. Por conta da tecnologia agronômica superior, quando a produção paulista 

cresceu na década de 1930, a produção baiana não pôde resistir a essa nova 

concorrência, ficando ainda mais restrita ao pequeno mercado do interior do país. 

 Já o complexo fumageiro baiano manteve seu crescimento até a década de 1930. 

Esse complexo era formado pela fumicultura baseada, sobretudo, no minifúndio. As 

casas comerciais de exportação que os armazéns de beneficiamento estavam ligados 

tinham participação majoritária do capital germânico e esse setor ainda movimentava 

algumas manufaturas de cigarrilhas e charutos. O empreendimento da fumicultura 

ocupava dezenas de milhares de operários manuais, o que era fundamental para a 

economia da região do Recôncavo. 

 A fumicultura conheceu seu auge no decorrer do final do século XIX e das 

primeiras décadas do século XX. Com a concentração de capital que ocorreu neste 

segmento entre os anos de 1890 e 1930, ampliou-se a possibilidade da transformação 

desse complexo agro-manufatureiro destinado a exportação em uma moderna 

agroindústria do fumo, voltada para o mercado interno. Porém, por distintas razões, a 

mudança qualitativa não se consolidou. A fumicultura baiana era especializada em 

tabaco de coloração escura, usado para charutos fortes, mas no início do século XX a 

indústria mundial deslocou-se para os fumos de coloração clara, usados para os cigarros. 

Além disso, as empresas situadas na  Bahia tinham sérias dificuldades em ter acesso aos 

principais mercados nacionais, Rio de Janeiro e São Paulo, para vender os seus artigos 

de fumo
8
. 

 Na década de 1920 e mais acentuadamente na década de 1930, a indústria 

fumageira baiana perde mercado para a situada no sul do país. Isso ocorreu a partir da 

vitória do truste anglo-americano, a British American Tobacco (BAT). Em 1917 a então 

Brazilian Tobacco Corporation, pertencente a BAT comprou a Souza Cruz do seu dono 

                                                 
8
Essa dificuldade resultava em grande parte, da precariedade das estradas, que ficavam intransitáveis, 

principalmente nos períodos de chuva, mas isso veremos com mais detalhes adiante. 
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original e passou a geri-la com o nome Companhia do Fumo, entre 1920 e 1955, quando 

mudou o nome fantasia para Souza Cruz. No ano de 1918 instalou seu primeiro 

escritório em Santa Cruz do Sul – RS. 

 O fato relevante de suscitar esse panorama é destacar que essas mudanças junto 

a outros fatores, que serão apresentados a seguir, afetaram o dinamismo das relações 

não somente econômicas, mas sociais, culturais e geográficas. Defenderemos que as 

mudanças  que ocorreram na região do Recôncavo Baiano, influenciaram junto a outros 

fatores, as representações artísticas de Carybé e seus colaboradores sobre diferentes 

aspectos culturais, sociais e econômicos da região no entorno da Baía de Todos os 

Santos. 

 

MUDANÇAS E DISCURSOS 

 

 A reflexão sobre as mudanças ocorridas na região do Recôncavo Baiano é 

importante para alicerçar o pensamento de que as transformações econômicas, que, por 

sua vez, influíram nos âmbitos sociais, culturais e políticos, repercutiram também no 

crescimento local do discurso folclorista e do discurso que defendia a necessidade de 

uma reforma urbana soteropolitana. 

 A dinâmica econômica do Recôncavo mudou completamente na primeira metade 

do século XX, onde a agroindústria açucareira e tabaqueira perdeu espaço para a 

indústria petroquímica. no final da década de 1930 foi encontrado petróleo na região do 

Recôncavo e no início de 1940 ele começou a ser explorado em escala comercial 

Acreditamos que esses fatores, além de terem mudado substancialmente a configuração 

do Recôncavo Baiano não somente no âmbito econômico, porém nas relações sociais 

também, influenciaram na eleição e na execução da Coleção Recôncavo. 

 A mudança na economia do Recôncavo incentivou a construção de estradas, 

rodovias, hidrelétricas para suportar a nova demanda de serviços, da indústria, do 

transporte de mercadorias e pessoas e do aumento no consumo. A população da capital 

baiana cresceu consideravelmente. De acordo com dados levantados por Donald 

Pierson, entre os anos de 1935 e 1937, (PIERSON, 1971, 94), Salvador tinha 

aproximadamente 350.000 habitantes, no período de sua pesquisa, e em 1920 tinha 

283.422 habitantes. A população aumentou mais ainda com a descoberta do petróleo, no 
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final da década de 1930. 

 Com o aumento da população e da demanda de serviços na capital, cresceu o 

discurso, na década de 1940 e 1950, em prol da necessidade de uma reforma urbanística 

para que a cidade conseguisse comportar a demanda dos seus novos habitantes. Com 

isso, surgem os planos de alagamentos de ruas, construções de avenidas, construção de 

prédios comerciais e hotéis para o turismo, que começou a ser incentivado de maneira 

mais consistente. 

 As mudanças anunciadas e as mudanças executadas trouxeram preocupação dos 

folcloristas, que, por sua vez, receavam o fim de características culturais tão específicas 

por causa do avanço da modernidade, do interesse do capital e das especulações 

imobiliárias. Por esses motivos os folcloristas registravam os aspectos da cultura 

popular, que, de acordo, com as projeções de alguns corriam o risco de desaparecer. Era 

um trabalho de registro e catalogação das expressões da cultura material e imaterial. 

 Carybé conheceu Salvador pela primeira vez em 1938 e foi morar 

definitivamente na cidade em 1950, quando foi contratado para desenvolver trabalhos 

folclóricos, que resultaram na elaboração e publicação, no ano seguinte, da Coleção 

Recôncavo. Deste modo, este artista vivenciou e/ou percebeu muitas das mudanças que 

foram mencionadas, fato que acreditamos ter influenciado na elaboração das suas obras 

e, especificamente, na Coleção Recôncavo, nosso objeto. 

 Acreditamos que o panorama socioeconômico do Recôncavo baiano motivou a 

ascensão de dois discursos na região. O discurso folclorista e o discurso que defendia a 

necessidade de uma reforma urbanística em Salvador. O discurso folclorista enfatizava a 

preservação de traços autênticos da cultura popular, que estariam ameaçados com os 

avanços do capitalismo e da modernidade (CAVALCANTI, 1989, 3; CULTURA , 2001, 

4). Por isso, cabe lembrar que a justificativa usada em carta escrita por Rubem Braga à 

Anísio Teixeira
9
 para que contratasse Carybé, foi o fato de que ele poderia realizar 

trabalhos ou estudos folclóricos, o que corrobora o pensamento de que esse artista, pelo 

menos a partir do momento em que foi morar na Bahia, estava consciente e, até mesmo, 

influenciado pelas discussões folcloristas. 

 Do mesmo modo como o discurso dos folcloristas, Carybé documentou aspectos 

da cultura característica do Recôncavo, pois acreditava que parte dela poderia 

                                                 
9
No momento em que Anísio Teixeira recebeu a carta de Rubem Braga ele ocupava o cargo de Secretário 

de Educação e Saúde do estado da Bahia (entre 1947 e 1951). 
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desaparecer. Ele queria “registrar”, assim como os folcloristas, para que as gerações 

futuras pudessem conhecer esses traços culturais que em breve iriam desaparecer, de 

acordo com seu pensamento. Sendo assim, esse artista representou a pesca de xaréu, a 

capoeira, a Feira de Água de Meninos, a Festa de Conceição da Praia, Festa do Bonfim, 

Festa de Iemanjá, o samba, o cotidiano e a arquitetura do Pelourinho e o candomblé. 

 A cidade de Salvador a partir da década de 1940-50 começou a tomar ritmo de 

uma metrópole moderna. Era justamente esse avanço da modernidade que impulsionava 

a necessidade, de acordo com o discurso folclorista, de realizar estudos que pudessem 

“preservar” a cultura local, os folguedos, o folclore. 

 Por outro lado, o crescimento da cidade demandava a implementação de um 

plano de reformas urbanas. Mas no decorrer da década de 1940 a mudanças urbanísticas 

da cidade de Salvador ficaram, mais no campo discursivo do que na efetiva 

implementação. As mudanças foram efetivamente postas em práticas no decorrer da 

década de 1950. No entanto toda a propaganda e projetos para a modernização da 

cidade já influenciavam os folcloristas e artistas como Carybé. Desta maneira, se em 

1951, ano da publicação da primeira edição da Coleção Recôncavo, a maioria das 

mudanças urbanísticas ainda não tinham sido colocadas em prática, a divulgação dos 

projetos já tinha trazido os receios dos possíveis impactos na cultura local e na 

arquitetura da cidade. 

 

FEIRA DE ÁGUAS DE MENINOS 

 

 Para exemplificar as mudanças que ocorreram na região, influenciadas pelo 

desenvolvimento comercial, industrial e pela modernização, subsequente, das cidades 

para comportar a nova demanda
10

, podemos citar a Feira de Águas de Meninos. “A feira 

dos mil produtos” (TAVARES, 1961, 188). 

 A feira, que ocorria todos os dias, era importante para a movimentação 

comercial dos principais produtos do Recôncavo Baianos. A feira era responsável pela 

movimentação dos transportes marítimos impulsionados pelo seu comércio, pois saíam 

saveiros de todas as partes do Recôncavo Baiano para suprir as necessidades dos 

frequentadores da feira. Existia uma grande diversidade de produtos comercializados na 

                                                 
10

Esse assunto será desenvolvido na ultima parte deste capítulo. Mas especificamente nos tópicos sobre o 

discurso e a reforma urbana soteropolitana. 
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feira, variando entre animais de estimação, alimentos e objetos. A feira movimentava 

um grande número de pessoas, não somente na cidade baixa de Salvado, mas em outras 

cidades do Recôncavo. 

“Feira de Aguas de Meninos” (CARYBÉ,1951) 

 

 No período que Carybé desenvolve a Coleção Recôncavo, 1950, a exploração de 

petróleo começava a firmar-se na Bahia e embora os saveiros começassem a ser 

substituídos por outras embarcações e pelo transporte rodoviário eles ainda eram o mais 

importante meio de transporte no entorno da Baía de Todos os Santos. Mas no decorrer 

dos anos essa movimentação comercial que girava em torno da Baía de Todos os Santos 

por meio dos saveiros foi diminuindo. 

 Atualmente, a Feira de Águas de Meninos já não existe mais. Além disso, de 

acordo com Adriano Bittencourt Andrade “segundo dados fornecidos na palestra que 

propôs a revitalização do centro de Salvador” (ANDRADE, 2004, 43-44.), promovida 

nos meses de maio e junho de 2001, pela Câmara de Vereadores de Salvador, apenas 

três saveiros circulavam na Baía de Todos os Santos naquele ano, no entanto, apenas um 



126 

 

  126 

deles possui a sua forma original. 

 Odorico Tavares também alertava sobre o aumento dos preços dos produtos que 

eram comercializados nas feiras e da dificuldade que a população pobre tinha para 

sobreviver. Segundo o autor era doloroso e chocante observar “a pobreza deixando seus 

últimos tostões pelos produtos que eram antigamente quase dados de graça”, acrescenta 

dizendo que “tudo está muito caro sim” (TAVARES, 1961, 189). As mudanças 

econômicas, o crescimento da população na cidade de Salvador e algumas cidades do 

Recôncavo, a perda da mão-de-obra do campo para a construção civil e serviços 

relacionados ao desenvolvimento da exploração do petróleo (áreas de maior 

rentabilidade) podem ser pesando como fatores preponderantes para os aumentos dos 

preços dos produtos agrícolas nas feiras e mercados da região. 
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A pesquisa em questão tem como objetivo perceber como o movimento 

abolicionista cearense, entre 1881 e 1884, e que culminou com a libertação dos escravos 

naquela província em 1884, foi tratado posteriormente, já na primeira metade do século 

XX. Além disso, pensamos como esse acontecimento contribuiu para fortalecer a 

identidade regional no Ceará ao mesmo tempo em que contribuía para a escrita da 

história nacional, empreendida pelo IHGB. Analisamos ainda a relação entre centro e 

periferia e o conceito de alteridade nas trocas entre o Ceará e o Rio de Janeiro, e pela 

forma como a libertação dos escravos daquela província foi vista pelas demais 

províncias. A questão da formação de uma identidade regional que contribuísse para 

uma identidade nacional também ganha importância, assim como a relação entre 

história e memória na escrita da história. Buscamos perceber também em que medida a 

mudança ocorrida no movimento abolicionista cearense, inicialmente visto como radical 

por seus contemporâneos, e que adquire um caráter mais emancipador ao final – fato 

inclusive muito destacado pelos próprios abolicionistas como motivo de orgulho – 

contribuiu para que a libertação dos escravos no Ceará em 1884 fosse vista como um 

exemplo pelas demais províncias. Entendemos ser importante também uma análise do 

contexto de formação das identidades nacionais e da própria ideia de nação.  

A criação dos dois institutos insere-se em um contexto de discussão sobre as 

nações e as nacionalidades nas Américas e na Europa, que marca o século XIX, e sobre 

o qual fala Anne-Marie Thiesse
 

(2001/2002), Benedict Anderson (2008) e Eric 

Hobsbawm (2013). Thiesse trata da formação dos Estados nacionais na Europa em um 

processo que é um produto da modernidade e das transformações da época, mas suas 

ideias nos permitem refletir sobre o caso brasileiro. Segundo ela, as nações foram 

forjadas, na tentativa de unificação de um povo a partir de uma identidade comum. Para 

isso, foram criadas referências coletivas em um trabalho pedagógico para que esse povo 
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se reconhecesse nessas referências, sendo elencados diversos elementos que formariam 

as identidades dessas nações, tais como os ancestrais em comum; a instituição de uma 

língua nacional; aspectos culturais, como danças e trajes tradicionais; aspectos naturais, 

com a ênfase em uma paisagem nacional; e, entre outros, a criação de uma historiografia 

da nação, onde um passado comum seria forjado. Nesse contexto, foram importantes os 

trabalhos de romancistas, artistas e eruditos, que buscaram no passado os elementos 

necessários para a construção dessa identidade nacional. São definidos também nesse 

período os limites nacionais, ou seja, as fronteiras de cada nação, destacando-se a 

tentativa de estabelecer os direitos de propriedade do território a partir dos ancestrais, 

utilizando-se para isso a filologia, a etnografia, a arqueologia, a história, entre outros. 

No entanto, dentro de um território nacional poderiam estar reunidos grupos 

heterogêneos, que poderiam não se sentir representados e até mesmo reivindicar 

independência. Segundo Thiesse, tais reivindicações não eram desejadas e essas 

identidades foram então redefinidas como identidades regionais (THIESSE, 2001/2002, 

p.18). Thiesse cita a fundação de museus e sociedades nacionais de etnografia, que 

publicavam revistas na tentativa de captar o interesse do público para a “cultura popular 

dentro de uma perspectiva patriótica” (THIESSE, 2001/2002, p. 16). No entanto, neste 

processo nem toda cultura popular foi realmente destacada, como a do campesinato por 

exemplo. Percebemos então que a identidade forjada possuía um caráter excludente, 

selecionando na cultura popular apenas os aspectos desejáveis à idéia de nação que se 

queria construir. 

Neste contexto, analisamos também o conceito de nacionalismo, a partir de 

Benedict Anderson (2008), que o vê como um produto cultural, resultado de um 

“‘cruzamento’ complexo de diferentes forças históricas” (ANDERSON, 2008, p.30), se 

tornando posteriormente produtos “modulares”, capazes de serem transplantados para 

outros terrenos sociais e realidades distintas. Anderson propõe a definição de nação 

como uma comunidade imaginada, sendo ao mesmo tempo limitada e soberana. 

Imaginada, pois a maioria dos membros que a compõem não se conhece e ainda assim 

possuem sentimentos de comunhão e fraternidade mútuos. Limitada do ponto de vista 

das fronteiras territoriais, que são finitas, delimitando seu território e o de outras nações. 

Soberana como alternativa ao direito divino, garantindo o ideal de liberdade trazido pela 

Revolução Francesa e pelo Iluminismo. Por fim, a nação seria uma comunidade por ser 



130 

 

concebida com o que o autor chama de “camaradagem horizontal”, mesmo que existam 

desigualdades ou explorações em seu interior. Anderson fala ainda das genealogias 

nacionais, que seria o processo pelo qual se relembra os fatos mais marcantes do 

passado de um povo, a fim de legitimar uma nova época em detrimento de outra 

anterior.  

Já Eric Hobsbawm (2013) destaca a modernidade da idéia de nação, embora 

queira-se fazer crer que esta tem raízes em tradições mais antigas. Ele defende que “o 

nacionalismo vem antes das nações. As nações não formam os Estados e os 

nacionalismos, mas sim o oposto” (HOBSBAWM, 2013, p. 19), além de serem 

“fenômenos duais”, construídas do alto, mas que não podem deixar de ser analisadas 

também de baixo, do ponto de vista das “suposições, esperanças, necessidades, 

aspirações e interesses das pessoas comuns.” (HOBSBAWM, 2013, p. 19). Ele destaca 

três critérios que permitiam a um povo ser classificado como nação: associação histórica 

com um Estado existente ou com um passado razoavelmente durável, ainda que recente; 

uma elite cultural estabelecida que possuísse um vernáculo administrativo e literário; e 

comprovada capacidade de conquista. A partir de 1880 os elementos constituintes do 

“sentimento nacional” (etnicidade, língua, religião, território, história, cultura) passaram 

a preocupar e o debate sobre a “questão nacional” intensificou-se, já que havia um apelo 

político por trás dos slogans nacionais que visavam mobilizar os votantes. Para ele, 

aspectos como a língua e a etnicidade foram problemáticos, devido à heterogeneidade 

dos povos; sendo essas diferenças utilizadas para distinguir o outro. No entanto, a base 

mais forte do protonacionalismo
1
 seria a “nação histórica”, pois “a vinculação a um 

Estado histórico (...) pode agir diretamente sobre a consciência das pessoas comuns para 

produzir um protonacionalismo – ou talvez até algo próximo do patriotismo moderno.” 

(HOBSBAWM, 2013, p. 100). Dessa forma, a memória e a história serão utilizadas para 

este fim. Assim, utilizamos o trabalho de Benedict Anderson para nos auxiliar a pensar 

melhor o papel da história, do passado comum pré-existente ao Estado, bem como as 

identidades regionais, assim como o de Anne Marie Thiesse; enquanto que Eric 

Hobsbawm nos auxilia a compreender o papel das instituições no processo de 

construção da ideia de nação. 

                                                 
1
 Aspectos já existentes em determinado grupo e utilizados para forjar os laços nacionais. 
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Durante o Segundo Reinado, a história escrita pelo IHGB (1838) buscava 

afirmar o papel do Estado Imperial; já durante a República o Instituto terá que se 

reinventar para continuar existindo, tentando conciliar sua tradição monarquista com as 

exigências do novo regime. Lucia Maria Paschoal Guimarães (2007) nos fala sobre esse 

período de dificuldades pelo qual passou o IHGB com o fim da monarquia e sua 

trajetória de reerguimento nas primeiras décadas da República, até conseguir novamente 

o patrocínio do governo, dessa vez através de Getúlio Vargas. Houve essa dificuldade 

porque o governo republicano diminuiu drasticamente os recursos destinados ao 

Instituto, pois não via com bons olhos sua orientação abertamente monarquista, que era 

vista como uma “herança” do regime anterior (GUIMARÃES, 2007, p. 23). Porém, o 

acontecimento chave para a nova guinada do Instituto foi a posse da direção do mesmo 

pelo barão do Rio Branco, a partir do intercâmbio com outras instituições da América, 

novas iniciativas acadêmicas e outras formas de obtenção de verbas (GUIMARÃES, 

2007, p. 31). A administração posterior, do conde de Afonso Celso, auxiliado pelo 

secretário Max Fleiuss, seguiu a linha do barão, aprimorando-a. Segundo Lúcia 

Guimarães, a ascensão do Instituto se deu entre as décadas de 1910 e 1920, chegando ao 

ápice na década de 1930, culminando com o início de um “longo e fecundo mecenato” 

(GUIMARÃES, 2007, p. 198) comparável apenas ao período de proteção de d. Pedro II, 

sob o governo de Getúlio Vargas. 

Angela de Castro Gomes destaca a importância dos componentes culturais para a 

formação dessa nação, já que é necessária a criação de uma igualdade diante das 

diversidades do Estado. Ou seja, são necessários elementos integradores internamente e 

diferenciadores externamente (GOMES, 2013, posição 239). São esses elementos 

culturais que serão amplamente utilizados por Vargas. Dessa forma, é nesse período de 

transição e consolidação do novo regime político que os integrantes do IHGB “se viram 

forçados a repensar tanto os moldes de atuação daquela academia como o tipo de 

narrativa histórica que ela subscrevia” (GOMES, 2009, p. 12). Segundo Lúcia 

Guimarães, o IHGB irá repensar e revisar a história que ele mesmo havia forjado no 

Oitocentos (GUIMARÃES, 2007, p. 136). Angela de Castro Gomes destaca ainda a 

importância desse período inicial da República para a escrita da história, atentando-se 

para como esta deveria ser feita. Isto porque no início do período republicano buscou-se 

uma nova narrativa da nação, que a diferencia do período anterior, através de uma 
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revisão do passado (GOMES, 2009, p. 29). Houve então uma revisão dos fatos e 

personagens da História do Brasil, o que tornou o período essencial para a História 

enquanto disciplina e para a historiografia brasileira (GOMES, 2009, p. 24). 

É nesse contexto que os intelectuais do Instituto do Ceará buscariam fortalecer 

sua identidade regional a partir da abolição dos escravos em 1884. A criação do 

Instituto do Ceará (1887) se dá como instituição congênere ao IHGB, assim como os 

demais institutos regionais
2
 segundo Manuel Luís Salgado Guimarães (1988), com a 

função de contribuir com suas histórias locais para uma história nacional empreendida 

pelo IHGB. Segundo Lucia Guimarães, o objetivo do IHGB era o de “coligir, 

metodizar, arquivar e publicar” (GUIMARÃES, 2007, p. 21) os documentos 

importantes para a escrita da história do Brasil. Objetivos bem próximos do Instituto do 

Ceará, como nos fala Eusébio de Souza em um artigo da Revista do Instituto do Ceará 

de 1925: 

“Investigando o passado, rememorando as suas tradições, ‘arrancadas dos 

archivos do solo ou das pedras carcomidas dos monumentos’, por intermedio 

desse ‘Instituto’ dar-se-hia testemunho publico do quanto valia o Ceará, pois 

‘nenhum dos Estados do Brasil tem como elle tamanha copia de documentos, 

mais vastos e seguros subsidios para a formação completa de sua historia 

especial.’” (SOUZA, 1925, p. 187) 

 

Percebemos em ambos os institutos a valorização do documento como indicador 

da verdade histórica, que levaria ao progresso da Nação e à formação de sua 

nacionalidade, objetivos desses intelectuais tanto no Segundo Reinado quanto no 

período republicano. O objetivo dos intelectuais cearenses era o de coletar dados sobre a 

história do Ceará, escrever essa história e com ela contribuir para a história nacional, 

através da relação com o IHGB. A partir dos artigos da Revista do Instituto do Ceará 

                                                 
2
 Institutos regionais congêneres ao IHGB: Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano 

(1862); Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas (1869); Instituto do Ceará (1887); Instituto 

Geográfico e Histórico da Bahia (1894); Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (1894); Instituto 

Histórico e Geográfico de santa Catarina (1896); Instituto Histórico e Geográfico do Paraná (1900); 

Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (1902); Instituto Histórico e Geográfico 

Paraibano (1905); Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (1907); Instituto Histórico e 

Geográfico de Sergipe (1912); Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo (1916); Instituto 

Geográfico e Histórico do Amazonas (1917); Instituto Histórico e Geográfico Piauiense (1918); Instituto 

Histórico e Geográfico de Mato Grosso (1919); Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul 

(1920); Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão (1925); Instituto Histórico e Geográfico de Goiás 

(1932), Instituto Histórico e Geográfico de Rondônia (?);Instituto Histórico e Geográfico do Pará(1944); 

Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (1964); Instituto Histórico e Geográfico do Rio de 

Janeiro (1957); Instituto Histórico e Geográfico do Mato Grosso do Sul (1978). Disponível em 

http://www.ihgb.org.br/ihgb6.php 
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podemos ver essa escrita da história da abolição dos escravos do Ceará, já na República, 

fortalecendo essa identidade que já vinha sendo forjada desde o movimento 

abolicionista naquela província. Naquele momento, os próprios abolicionistas 

destacavam como o movimento abolicionista cearense era pioneiro e ficaria marcado 

para a posteridade, além de ter sido uma iniciativa filantrópica do próprio povo 

cearense, que possuía como principal característica a de ser um povo abnegado e 

pacífico, conseguindo libertar todos os escravos da província sem recorrer à violência, 

como podemos perceber no jornal Libertador, órgão da Sociedade Cearense 

Libertadora, a mais importante sociedade abolicionista daquela província, que tomou a 

dianteira do movimento. Neste jornal, inclusive, perceberemos a mudança no discurso e 

na atuação dos abolicionistas dessa sociedade, que inicialmente se diziam 

revolucionários, e posteriormente buscam destacar que a libertação dos escravos foi 

feita sem violência e dentro da ordem, como citamos acima. 

Por esses motivos, eles deveriam ser tidos como exemplo pelas demais 

províncias do Império, além de estarem contribuindo para uma causa civilizatória e 

patriótica, encaminhando o Brasil para o rol dos países civilizados. Como já vimos, as 

primeiras décadas da república foram essenciais para a escrita da história, que foi 

revista, ocorrendo a revisão de acontecimentos e indivíduos. Assim, houve uma 

preocupação com os sujeitos, o que reforçou o estudo das identidades. Essas mudanças 

envolvem a relação entre História e memória. Angela de Castro Gomes diz que o 

passado sempre foi utilizado para a construção de identidades, pelo menos a partir do 

século XIX no que se refere às identidades nacionais. Mas, nesse contexto de novos 

debates pode-se dizer que houve um processo de “mobilização de passados por 

numerosos grupos sociais” em “um processo de pluralização de identidades” (GOMES, 

2009, p. 61), que busca justamente contestar a história estabelecida em uma busca por 

reconhecimento.  

Nos artigos analisados da Revista podemos perceber um claro trabalho de 

fortalecimento de uma memória coletiva regional que mostrasse o quanto o Ceará teria 

contribuído para a história nacional. Fica clara também a busca pelo reconhecimento de 

seus supostos feitos e pelo olhar das outras províncias e de outros países, desejo este 

presente desde o momento em que o movimento abolicionista se desenrolava, e que 

adentra o período republicano, como exemplificamos, na tentativa de cooperação na 
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escrita da história nacional. Tzvetan Todorov (2014) nos esclarece sobre a busca por 

reconhecimento através do olhar do outro, aspectos muito presentes nos discursos dos 

abolicionistas cearenses e dos membros do Instituto. Para ele, o reconhecimento é uma 

condição inerente à própria existência do ser humano, confirmando-a a partir do outro. 

Sendo assim, toda coexistência em sociedade é uma constante busca por 

reconhecimento. É o que percebemos na relação do Ceará com o restante do país, 

principalmente com o Rio de Janeiro, tanto em 1884 quanto nas primeiras décadas da 

República, pois o Rio de Janeiro era considerado o centro econômico e político do país. 

 Nesse sentido, buscamos analisar a relação entre o Ceará e o Rio de Janeiro a 

partir da relação entre centro e periferia, abordada por Carlo Ginzburg (1989). Este 

analisa a história da arte italiana, onde Roma era considerada o centro, atraindo artistas 

de diversas províncias da Itália, impondo as técnicas e estilos de arte a serem seguidas 

pelos demais. Logo, o centro é caracterizado pela imposição de modelos e como um 

lugar de atração, buscando dominar política e culturalmente as periferias. Porém, essa 

relação entre o centro e as periferias, apesar de ser conflituosa, é também fluida, e 

passível de transformações. Apesar de o Rio de Janeiro ter se caracterizado como 

centro, por ser a Corte e o núcleo administrativo e econômico do Império, 

principalmente com o desenvolvimento da atividade cafeeira, e o Ceará, como uma 

província pobre e fustigada pelas secas, ter sido caracterizado como periferia, vemos 

que estas definições mudam no que se refere ao movimento abolicionista, com o Ceará 

se tornando o centro das atenções nacionais. Inclusive era constantemente notícia na 

imprensa da Corte (MACHADO, 2014). A notícia da abolição dos escravos do Ceará, 

que seria formalizada em uma cerimônia no dia 25 de Março de 1884, causou grande 

comoção no Rio de Janeiro, onde houve comemorações por meses, sendo o ponto alto a 

visita do jangadeiro Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar. Nesse momento, 

o Ceará estava literalmente no centro das atenções, no centro do Império, demonstrando 

essa inversão da relação entre centro e periferia. 

Diante dos exemplos citados, podemos perceber o trabalho empreendido por 

aquele Instituto na tentativa de formação de uma identidade a partir da memória 

daqueles acontecimentos. Buscaram levar a memória daqueles acontecimentos para o 

Instituto do Ceará, que atuou diretamente junto ao IHGB e a outras instituições do Rio 

de Janeiro a fim de lhe conferir um lugar na história nacional. 
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Aparecida Panisset: Uma prefeita na linha de frente da 

Guerra Santa. 

 

Camilla Fogaça Aguiar 
Programa de Pós Graduação em História Social- UERJ/FFP 

 

A pesquisa em questão esta em andamento e é um desdobramento do Mestrado 

em História Social que vem sendo desenvolvida na UERJ-FFP. O trabalho de campo no 

município de São Gonçalo data a partir do ano de 2014 durante a realização de 

atividades que visavam contato com as religiões afro-brasileiras.  

São Gonçalo possui mais de 1.000.000 de habitantes e é o terceiro maior 

quantitativo populacional residente do Estado que se declara adepto à religião espírita, 

com 27.450 residentes (ficando atrás apenas do Rio de Janeiro, com 372.851 e Niterói, 

com 34.484 declarantes). Porém, o município se destaca no quantitativo pentecostal. 

Deste modo, faz-se necessário entender o crescimento pentecostal no contexto 

de “modernidade tardia” e as suas consequências para a esfera pública gonçalense
1
. 

Visto que, as práticas ideológicas do pentecostalismo não se restringem aos templos, 

mas se ampliam por diferentes esferas da vida social e política, onde os religiosos 

parecem não ter alternativa senão prosseguir nas linhas de frente dessa “guerra 

espiritual”  contra o “diabo” e seus representantes na terra (MARIANO, 2004, p.124) ou 

demônios que se disfarçam de divindades pertencentes ao “panteão afro-brasileiro” 

(SILVA, 2005, p.151). 

  

1.1 O crescimento pentecostal 

Na década de 1960, os censos mostravam o crescimento do pentecostalismo e os 

cientistas sociais, por sua vez, entendiam o “fenômeno pentecostal” como uma espécie 

de “Refugio das Massas” que estavam desamparadas no contexto de transição entre a 

sociedade tradicional e a moderna. Assim, essa “religião mágica” era entendida como 

uma forma de adaptação individual à sociedade moderna e, uma vez chegada ao fim da 

adaptação das massas recém migradas para a cidade, o pentecostalismo estaria fadado a 

minguar (GRACINO JUNIOR, 2008). 

                                                           
1
 “O sociólogo Antony Giddens (2000) classifica a sociedade contemporânea como “modernidade tardia”, 

no sentido em que esta sociedade introduz riscos que gerações anteriores não tiveram de enfrentar. Os 

acontecimentos distantes influenciam os eventos próximos e mesmo a intimidade do self. A experiência 

mediatizada influencia a auto-identidade e a organização das relações sociais.” (GRACINO JUNIOR, 

p.45) 
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Mas nas décadas de 1960/1970 o pentecostalismo alcançou números mais 

expressivos do que nas anteriores, graças a mudanças na sua liturgia, decorrentes do 

“fenômeno neopentecostal”. Na década de 1970 a sociedade brasileira não demonstrava 

sinais claros e direções seguras, os antigos mapas oferecidos, tanto pelo catolicismo 

oficial quanto pelo antigo pentecostalismo, não eram mais eficazes. 

A secularização do Estado, acompanhada da democratização do sistema político, 

ofereceu a outras religiões, que não a majoritária, a possibilidade de expressar 

politicamente as suas demandas. O declínio do catolicismo, por sua vez, também abriu 

espaço para outras religiões. Em meio a essa “abertura religiosa” os pentecostais tem 

maior destaque e atingem áreas antes não alcançadas por nenhuma outra religião, nem 

mesmo pelo Estado. Na política, a participação de evangélicos é ativa em vários países 

latinos americano, ocupando cargos públicos, eletivos ou não (MATEUS, 2014, p.5).  

Os pentecostais se destacam, pois entre os evangélicos são os mais competitivos 

e com maior capacidade de transferir influências da esfera religiosa para a esfera 

política. Esse sucesso nas disputas eleitorais é resultado, entre outras coisas, de um 

rápido processo de formação de lideranças e uma intensa socialização dos fieis 

(MACHADO, 2006, p.17). A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), por sua vez, 

tem se constituído como a instituição que mais tem se esforçado para construir uma 

identidade evangélica, para criar “uma unidade da Igreja de Cristo no Brasil”.  

O crescimento institucional é um dado livre de contestação sobre o sucesso 

daquilo que é emergente. Então, Clara Mafra (1988) destaca que em 1992, a Igreja 

Universal (IURD) estava em cinco países: Brasil, Argentina, Portugal, Angola e Estados 

Unidos. Em 1995 estava com sede em mais outros 30. Dois anos depois, em 1997, 

quase dobrou novamente o alcance, instalando-se em 65 países.   

A IURD também apresenta os maiores valores no índice de participação 

eleitoral. Trata-se de uma prática associada à participação nos cultos. Padrão que pode 

ser explicado pela combinação da estrutura eclesial de tipo carismática com forte 

centralização administrativa e utilização dos meios midiáticos de massa. A IURD 

transforma a relação entre as igrejas evangélicas e a política.  

Uma das justificativas para a redução no número de católicos e crescimento 

evangélico, até mesmo o seu alcance na política, pode ser encontrada no modelo 

hierárquico masculino, característico da religião católica. O catolicismo reforça a 

posição de subordinação e de inferioridade das mulheres religiosas no seio da 

instituição. Por outro lado, o avanço do movimento de mulheres e a difusão da 
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igualdade de gênero como um valor moral e um direito político criam resistências a esse 

modelo hierárquico católico e profundos questionamentos das religiosas ao seu 

machismo estrutural (STEIL e TONIOL, p.238).  

 

1.2 Mulheres pentecostais na política 

Patrícia Birman (1996) esclarece que uma organização eclesial católica e ou 

essencialmente comunitária, tal como sempre prevaleceu no campo protestante, a 

mulher é associada do ponto de vista da hierarquia do “Bem” como mais fraca e sujeita 

ao pecado. Assim, segundo essas religiões, a boa ordem do mundo é aquela em que a 

mulher deve se subordinar ao marido da mesma forma como na igreja deve imperar o 

Pastor. A religião, nesse caso, provê uma ordem que tem nos homens o eixo do seu 

sistema moral, o que deve se refletir numa estrutura familiar onde se estrutura uma 

participação homogênea na igreja entre todos os seus membros, conduzida pela cabeça 

do casal (BIRMAN, 1996, p.209). 

Dessa forma, o papel materno é religiosamente reforçado gerando mobilidades 

de participação na esfera evangélica que busca criar compatibilidade entre os crentes e 

não crentes, reforçando a necessidade “imperiosa” e “inquestionável” da conversão. 

Fernandes (1998), nos finais da década de 1990, revelava que há duas mulheres 

para cada homem entre os evangélicos do Grande Rio, proporção esta que se mantém ao 

longo dos anos. É basicamente a mesma para fiéis criados na igreja, convertidos há mais 

de 10 anos ou convertidos na ultima década. Se os evangélicos estão crescendo em 

grandes números, isto se deve, sobretudo, à participação feminina. 

Nas Igrejas, o lançamento de candidaturas de membros da hierarquia favorece 

não só a identificação dos eleitores com os candidatos, como também a defesa dos 

interesses da instituição nos diferentes níveis de poder político. (MACHADO, 2006, 

p.31). Da mesma forma que a maioria dos votos femininos não é definida com base no 

sexo do candidato ou interesses do universo das mulheres, o comportamento 

parlamentar das que se lançam na vida política nem sempre está alinhado aos 

movimentos de mulheres, ou mesmo possuem sensibilidade às demandas da população 

(MACHADO, 2006, p. 51). 

Machado afirma que, em 2003, a Comissão de Direitos da Mulher tinha como 

integrante, Andreia Zito, Edna Rodrigues, Jurema Batista e Aparecida Panisset. Esta 

ultima também integrou as comissões: Indicações Legislativas; Agricultura, Pecuária; 

Política Rural e Agrária; e Pesquisa. As parlamentares, embora tenham apresentado um 
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total de 28 projetos e aprovado seis leis, não elaboraram, no período correspondente, 

nenhuma proposta direcionada às mulheres. (MACHADO, p. 141). Para Machado é 

significativo o fato de que foi justamente Jurema Batista, convertida ao evangelismo 

depois de ter iniciado sua trajetória no associativismo civil e na política partidária, a 

parlamentar evangélica que no primeiro ano de mandato trabalhou na Alerj temas 

relacionados com as mulheres. 

Nosso foco está voltado para as ações de Aparecida Panisset, a ex-prefeita que se 

intitula “Lavoura de Saia” e esteve à frente da prefeitura de São Gonçalo, durante os 

anos de 2005 a 2012
2
. Aparecida chama a atenção ao expor a relação entre a 

religiosidade e a esfera publica municipal. Corroborando com o crescente 

neopentecostalismo no município de São Gonçalo e gerando uma guerra religiosa que é 

estabelecida entre neopentecostais e os adeptos dos cultos afro-brasileiros, observado 

tanto na convivência entre os terreiros e as igrejas, quanto nas praticas políticas. 

 

1.3 Aparecida Panisset: Religião e política em São Gonçalo 

Baseado no Censo de 2010, a Fundação Getúlio Vargas (NERI, 2011) posiciona 

o estado do Rio de Janeiro no 15º lugar no ranking dos estados brasileiros que mais 

possuem evangélicos pentecostais. A região metropolitana do Rio assume a quarta 

posição dentre as metrópoles brasileiras (não capitais) que possuem maior percentual da 

religião evangélica pentecostal do país, correspondendo a 20,5% da população. Segundo 

Antônio Pierucci, hoje o Rio de Janeiro é o estado menos católico da Federação 

(PIERUCCI, 2004, p.21) 

O município de São Gonçalo compõe a extensão metropolitana e conta com 

mais de um milhão de habitantes. A cidade possui destacada concentração de residentes 

que se declaram evangélicos pentecostais onde as denominações IURD e AD aumentam 

significativamente as suas influências na arena política e nos espaços públicos da 

cidade.  

O período que compreende os mandatos da ex-prefeita Aparecida Panisset 

(2005-2012) é caracterizado nas entrevistas com lideranças afro-religiosas municipais, 

como um período de intensos confrontos entre a religião afro-brasileira e a prefeitura de 

São Gonçalo. 

                                                           
2
 A expressão “Lavoura de Saia” aparece no perfil político oficial de Aparecida Panisset, no facebook. 

“Fui considerada a prefeita que mais fez obras na história da cidade sendo apelidada carinhosamente de 

‘Lavoura de Saia’”. Disponível em: < https://www.facebook.com/aparecidapanisset.oficial >. Acesso em: 

maio de 2017. 

https://www.facebook.com/aparecidapanisset.oficial
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Além das irregularidades associadas à religião, Aparecida também é réu em 

acusações como: desapropriar, em nome da prefeitura, imóveis de moradores, praticar 

irregularidades com as contas do Instituto Social Sônia Gouvêa Faria, fraudar verbas 

para merenda escolar, vindas do Programa Nacional de Alimentação Escolar e do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), superfaturamento nas bolsas de 

coleta de sangue, equipamentos de gotejamento e medicamentos, sonegar contratos com 

empresas de construção civil
3456

. A ex-prefeita também foi condenada, junto à Liga das 

Escolas de Samba do Município, a devolver 272.089,83 reais
7
. 

Já a frente da prefeitura, Panisset é acusada de usar argumentos religiosos contra 

adversários políticos, denegrindo as religiões afro-brasileiras; de desviar verbas publicas 

principalmente da saúde, para as Igrejas pentecostais; fazer leis e decretos a favor das 

denominações cristãs; decretar instituições religiosas como órgãos de utilidade pública, 

como o Ministerio Nova Vida par as Naçoes, que se denomina “uma igreja empenhada 

em ganhar multidões para o reino celestial
89

; usar infraestrutura municipal para a 

realização de projetos evangélicos, a exemplo do Projeto “Luz para todos”, promovido 

pelo grupo evangelístico Voluntários em Açao, da Igreja Nova Vida do Jardim 

Catarina
10

; demolir praças para a construção de espaços litúrgicos; utilizar veículos do 

setor da saúde para transportar fieis; desalojar terreiros; proibir a coleta de lixo próximo 

a casas de axé; dificultar a legalização dos templos afro-brasileiros; não cumprir o 

acordo de institucionalizar o espaço onde o Caboclo das Sete Encruzilhadas se 

manifestou pela primeira vez, entre outras. 

                                                           
3
 São Gonçalo. Decreto nº274/2012. 

4
Aparecida Panisset é punida com multa e ressarcimento. Disponível em: 

<http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/todas-noticias/-/asset_publisher/SPJsTl5LTiyv/content/aparecida-

panisset-e-punida-com-multa-e-ressarcimento>. Acesso mar. 2017. 
5
Ex-prefeita de São Gonçalo, Aparecida Panisset é indiciada por fraude. Disponível em: 

<https://extra.globo.com/noticias/rio/ex-prefeita-de-sao-goncalo-aparecida-panisset-indiciada-por-fraude-

20458796.html>. Acesso mar. de 2017.  
6
Ex-prefeita Aparecida Panisset terá que devolver R$ 272 mil por despesas não comprovadas no 

carnaval. Disponível em: < https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/ex-prefeita-aparecida-panisset-

tera-que-devolver-272-mil-por-despesas-nao-comprovadas-no-carnaval-17439369.html>. Acesso mar. de 

2017.  
7
 Maria Aparecida Panisset e presidente da liga das escolas de samba foram condenados e terão que 

devolver R$ 272.089,83. Disponível em: http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-09-09/ex-

prefeita-de-sao-goncalo-tera-que-devolver-dinheiro-aos-cofres-publicos.html. Acesso jan. 2017. 
8
 São Gonçalo. Lei º 441, de 21 de maio de 2012. 

9
 Ministério Nova Vida Para As Nações. Disponível 

em:<https://www.facebook.com/pg/MinisterioNovaVidaParaAsNacoes/about/?ref=page_internal>.Acess

o em: abril de 2017. 
10

 Prefeitura Prestigia Evento na Praça Zé Garoto. Disponivel em: 

<http://www.pmsg.rj.gov.br/comunicacao/noticias/imprime.php?cod=2141>. Acesso em: maio 2017. 
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A ex-prefeita Aparecida Panisset, durante a sua primeira campanha, adotou 

discurso assistencialista e obteve 50.338 votos. Ações essas que corroboram com 

estudos sobre a atuação das parlamentares brasileiras, indicando dedicação especial a 

projetos na chamada “área social”, como saúde, educação, assistência social. 

(MACHADO, 2006, p. 133). Panisset teve como símbolo da sua primeira campanha a 

imagem de um tijolo. O objeto significava a sua proposta de reconstrução de São 

Gonçalo. Pequenos tijolos de borracha foram distribuídos nas ruas do município.  

Aparecida Panisset é membro declarado da Igreja Nova Vida, mas recebe apoio 

das denominações pentecostais, em especial a Igreja da Graça, Assembleia de Deus 

Universal, Igreja Presbiteriana Renovada, Igreja Batista Betel.  

Aparecida Panisset ingressou na Igreja Nova Vida aos doze anos, mas recebe 

apoio das denominações pentecostais, em especial a Igreja da Graça, Assembleia de 

Deus, Universal, Igreja Presbiteriana Renovada, Igreja Batista Betel.  

Aparecida Panisset usava um anel talhado com a inscrição em hebraico “eu sou 

do meu amado, meu amado é meu”.  Solteira, Panisset afirmava ter se casado com a 

prefeitura. Subiu ao altar no dia em que tomou posse no Executivo. 

Panisset foi vereadora do município (1996-2001) pelo PDT, deputada estadual 

do Rio de Janeiro (2002-2004) pelo PPB, e assumiu a prefeitura de São Gonçalo por 

dois mandatos seguidos (2005-2012), pelo PFL. A ex-prefeita declarou que não recebeu 

financiamento dos partidos, mas mesmo assim não demonstrava uma visão crítica em 

relação às agremiações que a lançou.  

Segundo o Jornal Extra, Aparecida Panisset se apresenta quase como uma 

personagem bíblica quando fala de si por meio de parábolas. “Um dia” é o advérbio que 

ela usa a cada começo de versículo sobre uma passagem de sua vida. Panisset conta que, 

quando estava em campanha para a prefeitura, em 2004, não tinha dinheiro sequer para 

alugar outdoor, “eu me perguntava como é que iria fazer, e, aí, Deus falou assim para 

mim: Neemias 2,17”
11

.  

Este trecho bíblico narra à construção de Jerusalém que se encontrava arruinada 

e humilhada, então Neemias falou às pessoas que estavam no local “Vêde a miséria em 
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que estamos; Jerusalém devastada, suas portas consumidas pelo fogo! Vinde; 

reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termo a esta humilhante situação”
12

. 

Panisset afirma que foi a partir dessa conversa com Deus que criou o slogan 

“Reconstruindo São Gonçalo”. Porém a candidata afirmava que não tinha nada para 

fazer aquilo acontecer, “eu era uma gota no oceano”, diz Panisset ao dar nuances de 

martírio aquela campanha em que participava, afirmando ser “modestas” caminhadas 

com correligionários alimentados “a banana e água”. 

A falta de apoio dos partidos as candidaturas femininas não é incomum e 

podemos utilizar essa afirmação através da notável desproporção existente entre o 

número de mulheres nas disputas eleitorais e quantas ocupam os espaços legislativos. 

Equação esta que demonstra certo “sexismo” dos dirigentes do partido (MACHADO, 

2006, p.136).  

No processo eleitoral de 2004, Aparecida teve como principal adversária para a 

prefeitura de São Gonçalo uma colega da Alerj, Graça Matos (PMDB), que contava 

com o apoio da ex-governadora Rosângela Matheus e do presidente estadual do partido, 

Anthony Garotinho. Jornais, com fotos da candidata batista em rituais de umbanda, 

foram distribuídos, numa tentativa de confundir os eleitores evangélicos no município 

de São Gonçalo.  

Aparecida também conseguiu comandar as obras sociais implementadas em seu 

centro social, o que garantiu 51,95% dos votos no primeiro turno do pleito 

(MACHADO, p. 142). Já na reeleição, em 2008, Panisset ganhou com 56% dos votos, 

correspondendo 170 mil votos a mais que sua concorrente direta, segunda colocada, 

Graça Matos.  

Durante o governo, Aparecida Panisset foi acusada diversas vezes de assumir 

posicionamentos religiosos, como o decreto que desocupava ilegalmente um terreiro 

tradicional de umbanda. O alvo da prefeita era o local onde mora a família de Cristiano 

de Oxalá e está situado o seu terreiro da umbanda “Caboclo Pena de Ouro”. Cristiano 

afirma que o terreiro é uma das linhas fundadoras da umbanda no Brasil. O governo de 

Aparecida Panisset, no ano de 2010, deu início à desocupação do lugar com a 

justificativa de construir um complexo esportivo para o município
13

. Após ter a área 

cercada e ser impedido de circular pelo local, o proprietário moveu uma ação judicial 

                                                           
12
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comprovando a funcionalidade do terreiro, a quitação dos impostos e a legalidade de sua 

casa. O projeto foi adiado.   

No efervescer desses fatos, a casa onde vivia Zélio de Moraes e considerada por 

uma parte dos religiosos o berço da umbanda no Brasil, foi destruída em 2011
14

. Este 

fato acarretou uma série de mobilizações dos terreiros e órgãos de luta contra a 

intolerância religiosa, que se mantiveram na frente da prefeitura, atraindo a atenção dos 

meios de comunicação.  

A propriedade que sediava o berço da umbanda foi vendida em 2010 e os 

herdeiros e donos não manifestaram desejo de institucionalizar o local, porém o 

representante da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, Ivanir dos Santos, 

questionou a prefeitura de São Gonçalo por não impedir a venda e tornar o imóvel 

patrimônio histórico do município. Para Ivanir, tornar o lugar patrimônio era não só 

viável como deveria acontecer, uma vez que o deputado Gilberto Palmares (PT), na Lei 

Estadual nº 5.514/09, declara a umbanda como patrimônio imaterial do Estado do Rio 

de Janeiro. 

Em 2011, os líderes religiosos defendiam a possibilidade de a prefeita Aparecida 

Panisset desapropriar o imóvel para fins culturais. Numa entrevista concedida ao Jornal 

Extra, Ivanir dos Santos afirmou que a Secretaria da Presidência da República se 

comprometeu, caso a prefeita cedesse o local, articular a formação de um museu da 

umbanda junto ao Ministério da Cultura. Em um encontro com o chefe de gabinete da 

prefeita, Eugênio Abreu, foi protocolado um documento pedindo tombamento do solo 

onde ficava a casa considerada berço da umbanda
15

. Porém, a casa da umbanda foi 

demolida, o local permanece como propriedade privada e os lideres religiosos acusam a 

Prefeitura de não manifestar qualquer interesse pela preservação do lugar, considerado 

por religiosos do município como "insubstituível" para a Umbanda. 

O espaço do terreiro possui significados que estão além do aspecto físico ou 

material, envolvendo as formas de relação de uma sociedade com seus ideais e 

representações, além de traduzir o comportamento de indivíduos e os sentimentos 

coletivos de vinculação a uma organização espacial. Para Jussara Rego, os 
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assentamentos
16

 possuem uma composição de espaços místicos, ritual e social e “do 

ponto de vista funcional, compreende um espaço ritual e um espaço de moradia” 

(REGO, 2006, p.37).  

Assim, quando os terreiros são submetidos à perda de suas áreas por parte do 

poder público, sofrem um problema que pode por fim às suas existências, pois, segundo 

a visão de mundo da religião onde esses terreiros estão inseridos, “toda casa, depois de 

aberta, deve se perpetuar no tempo, pois o axé está plantado” (REGO, p.69). 

Aparecida Panisset também é apontada por criar barreiras para aprovação dos 

projetos e institucionalização dos das casas de axé, dificultando a aplicação da antiga 

Lei Federal Nº 3.193, que isenta o lançamento de impostos sobre templo de qualquer 

culto
17

. 

O tratamento dado pela prefeitura de São Gonçalo às denominações religiosas, 

ganha destaque quando há eficiência na aplicação das leis de isenção de impostos 

destinadas às religiões evangélicas. Como percebemos, a mesma facilidade não ocorre 

com as religiões afro-brasileiras. 

 Foram criadas leis que favorecem as denominações cristãs, tais como a Lei 

Municipal nº 29/2005
18

, que legaliza a Marcha para Jesus, tornando-a patrimônio 

público e viabilizando financiamentos municipais a esse evento. Aparecida também é 

acusada de desviar dinheiro público para a Assembleia de Deus da Reconciliação e 

associações religiosas, como o Templo Pentecostal Casa do Saber, para o seu 

enriquecimento ilícito
19

. Utilizar veículos da prefeitura, deslocados do setor de Saúde do 

município, para transportar fieis da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Nova Unção, 

no bairro Vila Lage, também está entre as acusações
20

.  

Emerson Giumbelli (2004) anuncia que a permanência dos símbolos religiosos, 

empregados inicialmente pelo catolicismo no espaço público brasileiro, são defendidos 
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por autores que constroem ou aceitam uma ideia de cultura. Essa cultura, por sua vez, 

normatiza o que é religioso.   

Porém, não há como considerar os símbolos religiosos como puramente artefatos 

culturais brasileiros e assim enquadrá-los na laicidade do Estado, pois esses símbolos já 

carregam a concepção do religioso.  

Assim o objeto religioso que está no espaço público e ninguém nota, marca uma 

posição de poder, mesmo passando despercebido. É o que Giumbelli chama de 

“invisibilidade exposta”, ou seja, são objetos que atuam melhor na sociedade quando 

não chamam a atenção, ocupando lugares que fazem com que o observador o 

internalize, passando a ideia de normatividade (GIUMBELLI, p.146). Estamos longe do 

modelo que associava a modernidade ao fim da religião. Para o autor, a atualidade está 

repleta de religião. No caso brasileiro, a imagem do país está marcada por inúmeros 

indícios de religiosidade pública associados à expansão evangélica na década de 1970 e 

seu impacto social e político (GIUMBELLI, p.47).  

Sendo assim é percebido que a separação entre Estado e Igreja nunca foi total no 

Brasil. O lugar de poder do catolicismo na espera pública vai cedendo espaço para as 

religiões neopentecostais que ganham cada vem mais fieis com discursos de ascensão 

econômica e criação de “redes de segurança” (CUNHA, 2014). As “redes de segurança” 

são redes de proteção que fazem com que o indivíduo experimente a sociedade. Assim, 

as Igrejas Pentecostais se aproveitam do campo religioso cristão, já aberto na sociedade 

brasileira pela Igreja católica, e conseguem garantir a  indivíduos marginalizados pelo 

Estado acesso a alguns serviços, como qualificação profissional e assistência médica. 

Também é notório o sentimento de pertença criado por essas denominações religiosas, 

ou seja, o poder de fazer com que os indivíduos que não são assistidos pelo Estado se 

sintam pertencentes a uma comunidade.  
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Dentro da favela a floresta reaparece: a favela e a recuperação ambiental 

executada pelo Mutirão de Reflorestamento (1986-2009) 

 

Caroline dos Santos Souza
1
 

Programa de pós-graduação em História Social do Território (PPGHS) 

 

1. Introdução 

Esse texto é um panomara inicial cujo objeto é Mutirão de Reflorestamento que 

visa fazer uma recuperação da Mata Atlântica carioca. Esse projeto é criado a partir da 

relação de diálogo entre Estado e comunidade que vai ser colocado em prática a partir 

do trabalho dos técnicos da Prefeitura com os mutireiros. 

A partir disso, analisar o Mutirão de Reflorestamento como uma atividade 

comunitária em que as comunidades iram buscar junto ao Estado soluções que vão ter 

como desdobramentos ambientais, trabalhistas e políticas sociais. 

O projeto tem uma grande relevância na relação entre Estado e favela. Através 

desse programa a prefeitura vai formar uma relação de interação com as Associações de 

Moradores. Esse diálogo visa à diminuição do impacto ambiental e prevenir os 

deslizamentos de terra, deslocamentos de rochas, enchentes e assoreamento de rios. 

Para entrarmos na discussão sobre esse programa da Prefeitura do Rio temos que ter 

em mente as reformas de engenharia social que a cidade passou ao longo do século XIX 

e XX. 

1. Breve histórico das políticas públicas em relação às favelas 

Inicialmente os moradores desmatavam os morros para expandir a área urbana 

de suas comunidades devido à crise habitacional que se concentrou nas áreas centrais da 

cidade. O resultado desse desmatamento é a exposição do solo, que se torna então mais 

suscetível à infiltração da chuva que acaba por ocasionar, algumas vezes, o 

deslocamento de blocos e de terra e possíveis fazem vítimas fatais. 

A cidade do Rio passou por várias tentativas de engenharia social que não se 

resumem a Pereira Passos. Todavia foi o Plano Diretor do Rio de Janeiro, de 1922, que 

admitia a possibilidade de remoção da população no caso de se encontrarem em 

                                                           
1
 A Autora é formada pela UFRJ em história e faz mestrado no programa de pós-graduação PPGHS da 

FFP com ingresso no ano de 2017.1. 
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“unidades de conservação ambiental” ou “áreas de risco”. Este plano diretor possibilitou 

a engenharia social anos antes e durante o período da ditadura. 

Carlos Lacerda, nos anos 60, iniciou um processo de desmanches das grandes 

favelas localizadas na zona sul, área valorizada da cidade, que tinham crescido 

significativamente com o êxodo rural nas décadas anteriores junto com o crescimento 

das populações já existentes nessas comunidades
2
.  

O processo de abertura política pelo qual o Brasil passou na década de 1980 

não atingiu somente a esfera da política internacional, mas também as políticas para as 

favelas tornaram-se mais democráticas e com parcerias entre moradores e Estado. Um 

exemplo disso é o projeto Favela Bairro (1980), que promovia serviços de urbanização 

para os moradores das comunidades como a construção de escolas, praças, escadarias, e 

principalmente, o recolhimento de lixo que foi muito solicitado pelos moradores no 

início do projeto. 

A busca por “aparência de bairro” resulta dos dilemas da ocupação informal, 

onde a sociedade e a natureza urbana se aliam para evidenciar a precariedade das 

moradias. Os moradores precisam conviver com suas casas apinhadas dentro de um 

ambiente biológico com mosquitos, a falta d’ água; o lixo, o esgoto inapropriado e os 

gases contaminantes no ar (SEDREZ, 2013). 

O princípio da não remoção de favelas foi consagrado nas legislações 

urbanísticas elaboradas após a Constituição de 1988. O novo Plano Diretor da cidade do 

Rio de Janeiro, elaborado durante a administração do prefeito Marcelo Alencar (1983-

1986), já consolidava a ideia de um programa global de integração das favelas à cidade. 

Este plano trouxe para as favelas uma nova identidade, “a de bairros 

populares”(BURGOS,1998), além de vila urbanizadora. O artigo 147 deste plano define 

a favela como: 

“Área aproximadamente habitacional, caracterizada por 

ocupação da terra por população de baixa renda, precariedade da 

infraestrutura urbana e de serviços públicos, vias estreitas e de 

alinhamentos irregulares, lote de forma e tamanho irregular e 

construção não licenciada, em desconformidade com os padrões legais” 

(BURGOS, 1998). 

A definição e a delimitação dos perímetros destas áreas tornam-se, assim, um 

elemento crucial para o destino das comunidades de favelas localizadas em encostas ou 

em margens de corpos hídricos, porque essa definição pode determinar a permanência 

                                                           
2
 A autora vai usar favela e comunidade como sinônimos no texto. 
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ou remoção da favela, já que esta está fora dos padrões legais de construção e 

urbanismo.  

O Plano Diretor do Rio de Janeiro, de 1922, admitia a possibilidade de 

remoção no caso de se encontrarem em “unidades de conservação ambiental” ou “áreas 

de risco”, já este plano diretor definiu e delimitou o que seria considerado favela para o 

Estado. 

2. O projeto Mutirão de Reflorestamento: 

Em 1980, a partir do Plano Favela Bairro, focado na política habitacional, 

nasceu o Projeto de Mutirão de Reflorestamento. Iniciado em 1986 (SALGADO,1998), 

em vigor até os dias atuais, o Mutirão de Reflorestamento é o foco desse trabalho. Neste 

texto, o recorte temporal, de 1986 até 2009, irá abranger os desdobramentos e as tensões 

entre Estado e a comunidade, trabalho dos mutireiros e a implantação do projeto nas 

comunidades onde o mutirão atua. 

Desde o início dos anos 80, a cidade do Rio de Janeiro utiliza, na execução de 

obras públicas em áreas de comunidade carente, mão de obra local em regime de 

mutirão. O Projeto Mutirão Reflorestamento nasceu do Projeto Mutirão implementado 

pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Até 1985, este tipo de regime de 

trabalho estava limitado às obras de esgotamento sanitário, drenagem e construção de 

escadarias em favelas. Já o Mutirão de Reflorestamento modificou esta prática e marcou 

uma maior preocupação com as questões ambientais dentro de comunidades carentes.  

O programa presume a existência de cooperação entre Estado e os moradores 

das favelas e o ponto de partida do projeto é um requerimento, junto a um abaixo 

assinado, que a Associação de Moradores enviaria para a Prefeitura. Dessa forma, o 

projeto, tem a colaboração entre Estado e comunidade, estimula também uma 

identificação da favela como parte da sociedade. 

O requerimento é analisado e depois os técnicos visitam a comunidade e se ela 

estiver dentro das normas técnicas o reflorestamento se inicia. No entanto, se a 

Associação de Moradores for fechada por algum motivo, o mutirão sai da comunidade 

imediatamente; se a comunidade quiser a volta do projeto, os moradores precisam 

formar novamente uma Associação de Moradores, para requerer a continuidade do 

projeto. Nesse caso, faz-se uma nova avaliação da área. 
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Uma tensão constante dentro da convivência entre técnicos e a comunidade 

resulta do tráfico de drogas que, muitas das vezes, impede a entrada dos técnicos e a 

avaliação do local. O tráfico algumas vezes se apodera das regiões reflorestadas. 

 Em fevereiro de 1987, o programa foi efetivamente iniciado através do plantio 

da primeira muda no projeto piloto de reflorestamento do Morro São José Operário, no 

bairro de Jacarepaguá. Essa primeira comunidade já apresentou o primeiro desafio: 

“O desafio maior do mutirão nessa primeira fase foi ele ser não 

remunerado porque os moradores só trabalhavam nos fins de semana, 

quando e como queriam e os índices de mudas plantadas eram 

baixíssimas então o mutirão passou de voluntário para remunerado
3
.” 

Por este trabalho ser executado de forma voluntária e esses moradores não 

receberem o treinamento adequado para tal execução de tarefa o resultado final era um 

baixo rendimento e baixa qualidade das plantações. Dessa forma o projeto não 

conseguia atingir suas metas de cobertura vegetal reflorestada por hectare nessa 

primeira fase do projeto (SALGADO,1998). 

A partir de novembro de 1986 o Mutirão passa de voluntário para remunerado e 

a partir de uma maior estruturação técnica e administrativa, houve um aumento no 

número de comunidades atendidas, porque elas viam no projeto além de uma forma de 

proteção ambiental contra os desastres ambientais também como uma forma de 

conseguirem trabalho e consequentemente uma renda extra. 

Esse aumento de contingente de pessoas da comunidade para o trabalho só 

através da contratação de pessoal que era feita por contrato que possibilitava agilidade 

na fase de implantação e manutenção do projeto. Além da renda extra e da proteção 

ambiental outra vantagem para os mutirantes
4
 era a proximidade do local de trabalho e a 

moradia deles ajudava a reduzir os custos com esses contratados criando uma ampliação 

de oferta de trabalho nessas áreas favelizadas. 

Depois dessa mudança, o projeto passou a ter duas atitudes básicas. A primeira é 

a recuperação de ecossistema da Mata Atlântica, objetivo desde o início do projeto, e a 

segunda é a ampliação de trabalho em áreas favelizadas. Esses objetivos são 

                                                           
3
 Depoimento de Rômulo Moreira Madeira, engenheiro florestal e gerente de recuperação ambiental da 

SMAC. Desde o início do projeto Mutirão de Reflorestamento ele fez parte da equipe do projeto. 
4
 Mutirantes são as pessoas das comunidades que trabalham em regime de mutirão no projeto Mutirão 

de Reflorestamento. 
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requisitados pela comunidade quando requerem o programa na Prefeitura. A produção 

de muda, para esse projeto, é feita em quatro viveiros
5
 florestais espalhados pela cidade. 

Os técnicos da Prefeitura são responsáveis pela orientação técnica e coordenação 

das equipes de campo. Existiam 516 trabalhadores nas frentes de implantação do 

projeto, 338 trabalhadores nas frentes de manutenção tendo um total de 854 

trabalhadores no ano de 2000
6
 e esse número se apresentou estável até 2009, já que o 

projeto foi concluído em algumas comunidades e implantado em novas. 

O mutireiro não cria vínculos empregatícios com a Prefeitura do Rio de Janeiro 

por causa do caráter temporário do trabalho proposto pelo Mutirão. Além disso, o 

conceito de “mutirão”, segundo Celso Junius (JUNIUS,2000), o reflorestamento da 

comunidade é realizado em benefício do próprio morador e por isso não necessita da 

carteira assinada para esse mutirante, já que este tem o benefício do projeto que está em 

sua comunidade. 

A partir de 1995, o Mutirão adotou um sistema de pagamento baseado na 

produtividade do trabalhador com o objetivo final de aumentar tanto o desempenho das 

equipes de campo como as áreas reflorestadas nos morros cariocas.  

Esse novo sistema criou o salário básico, que tem como principal pilar o salário 

médio dos operários da construção civil, base um total de 194 horas trabalhadas por 

mês. Nesse novo sistema o salário básico é multiplicado pelo Fator Produtividade (FP), 

como a fórmula abaixo representa, e esse cálculo é valor da remuneração (VR) dada ao 

mutirante dependendo da função que ele exerça dentro do mutirão. 

Quadro 1: cálculo do  valor da remuneração (VR) (Junius,2000): 

VR = SB  FP 

Já o Fator Produtividade (FP), apresentado na fórmula acima é calculado em 

função do somatório dos rendimentos tidos pela equipe e o rendimento mínimo 

                                                           
5  A produção de muda, para esse projeto, é feita em quatro viveiros florestais que se localizam em 

Campo Grande com produção de 20.000 mudas, Vila Isabel com 15.000 mudas, Grumari 7.000 mudas e 
Fazenda Modelo com 35.000 mudas totalizando uma produção mensal de 77.000 mudas por mês

5
. E as 

sementes utilizadas nesses viveiros são coletadas em mais de 450 árvores matrizes que são 
selecionadas. 

6
 FONTE: site do Ministério do Meio Ambiente em conjunto com a Prefeitura do Rio de Janeiro visto dia 

07 de dezembro de 2015 às 07 horas em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/2C87C7CF/SeminAPPConamaMarcelo.pdf> 

http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/2C87C7CF/SeminAPPConamaMarcelo.pdf
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esperado para cada operação realizada em campo. E o somatório dos Resultados 

Obtidos ( RO) é dividido pelo somatório dos Resultados Médios Esperados ( RME) 

derivando o Fator de Produtividade (FP). 

Quadro 2: cálculo do Fator Produtividade (FP) (JUNIUS,2000): 

FP =  RO /  RME 

O resultado máximo do Fator de Produtividade (FP) é no máximo 2, porém o 

resultado de uma equipe pode ser um valor inferior a 1 e essa equipe será considerada 

pouco produtiva e com isso o valor da remuneração pode ser menor do que o salário 

básico.  

Logo o salário básico pode ser reduzido. Isso significa que não existe valor 

mínimo, o trabalhador tenha que manter um fator de produtividade na média para 

ganhar, pelo menos, o salário básico. Esse cálculo da produção das equipes de campo é 

medido mensalmente pelos engenheiros responsáveis em relação às áreas reflorestadas. 

A tabela abaixo mede os Rendimentos Mínimos esperados em relação 

Homem/Hora e em relação Homem/Hora por Hectare (JUNIUS,2000) para cada 

operação na fase de implantação nos mostra a média do valor da remuneração recebida 

por cada mutirante dependendo da função a qual exerce dentro do projeto. Sendo o 

Salário Médio (SM) é de 136 reais por mês dos operários do mutirão. 

Tabela 2: Função de cada cargo e seus salários 

FUNÇÃO SALÁRIO BÁSICO 

MENSAL - em sal. mín. 

(SM) 

SALÁRIO BÁSICO 

MENSAL (194 horas) 

R$ 

VALOR/hora 

trabalhada 

R$ 

Encarregado 3,4  462,40 2,38 

Oficial 2,2  299,20 1,54 

½ Oficial 1,55  210,80 1,09 

Servente 1,5  204,00 1,05 

Vigia 1,5  204,00 1,05 
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A partir dessa tabela podemos analisar que o trabalhador “Encarregado”, ele é o 

intermediário entre os técnicos da prefeitura e a comunidade, ganha 163,20 reais a mais 

que o cargo de “Oficial”, ele é o mutirante que fiscaliza diretamente as áreas 

reflorestadas, e isso convertido para Salário Médio (SM) essa média vai para um SM e 

¼ de SM e essa diferença salarial é muito grande, já que o mutirão é uma atividade 

comunitária de remuneração com parceria entre Estado e comunidade. 

Só existe essa disparidade grande entre o cargo de encarregado e o de oficial 

porque o encarregado é eleito pela Associação de Moradores. Ele é a ponte entre os 

técnicos da Prefeitura e a comunidade. Os técnicos são uma representação do poder 

público dentro dessas comunidades. Portanto, estes necessitam de um intermediário 

para que esta entrada aconteça de modo seguro para os técnicos, principalmente por 

causa da criminalidade. 

Em relação às áreas reflorestadas podemos ver no gráfico abaixo, de Produção 

Anual de Áreas Implantadas do mutirão, que o Fator Produtividade (FP) de implantado 

em 1995 faz com que nos anos seguintes, até o ano de 1998, as áreas de reflorestamento 

tivessem um crescimento por hectare muito maior que a média dessas áreas em relação 

nos anos anteriores, quando essa variável da produção não tinha sido ainda implantada.  

Gráfico 1: Produção anual de áreas implantadas, em hectares (ha), com dados de 1987 

até o mês de outubro de 1999. 
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No gráfico acima podemos analisar que, após a implantação do sistema de 

pagamento baseado na produtividade do trabalhador em 1995, as áreas reflorestadas dos 

anos seguintes até o ano de 1998 tem um crescimento muito acima da média em relação 

aos anos anteriores. Tal crescimento se dá em virtude desse sistema de pagamento que 

coloca o fator produtividade em primeiro plano em relação ao trabalhador fazendo com 

que o resultado seja segundo o gráfico de uma quantidade maior de área reflorestada. 

O resultado máximo do Fator de Produtividade (FP) é no máximo 2, porém o 

resultado de uma equipe pode ser um valor inferior a 1 então essa equipe será 

considerada pouco produtiva e com isso o valor da remuneração pode ser menor do que 

o salário básico.  

Assim o salário básico pode ser reduzido fazendo com que não exista um valor 

mínimo resultando que esse trabalhador tenha que manter um fator de produtividade ao 

menos na média para ganhar, pelo menos, o salário básico. Esse cálculo da produção 

das equipes de campo é medida mensalmente pelos engenheiros responsáveis. 

 Em 1999 há uma queda no aumento das áreas reflorestadas. Isso se acontece 

porque as áreas desmatadas dentro das comunidades do Rio de Janeiro começam a se 

tornar menores. Assim o fator produtividade das equipes de campo caiu e o que 

aumenta é a manutenção dessas áreas reflorestadas.  

3. Conclusão: 

Portanto pode se verificar que as mudanças apresentadas ao longo e projeto que 

o Mutirão passou por várias fases e objetivos ao longo dos seus anos e esses diferentes 

estágios fizeram ele se transformar num programa visando mais a parte de integração 

social entre Estado e comunidade do que na recuperação ambiental das matas 

devastadas nas encostas das favelas do Rio de Janeiro.  
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Patricio Teixeira Chaves nasceu em 17 de março de 1893 e faleceu em 09 de 

outubro de 1972 no Rio de Janeiro. Foi cantor, compositor, violinista e professor de 

violão. Gravou músicas por diferentes empresas fonográficas e atuou em estações de 

rádio entre as décadas de 1920 e 1950. Em entrevista concedida aos 73 anos de idade, 

informou como local de nascimento a região da Praça Onze. Contou que não conheceu 

seus pais e que foi criado por uma família nos arredores do bairro do Estácio, vivendo 

“sempre naquela zona ali”. Suas primeiras manifestações musicais se deram ainda 

quando era um menino, tocando violão e cantando. Participava de grupos carnavalescos 

e promovia junto com amigos serenatas no bairro de Vila Isabel e na região da Praça 

Onze.
1
  

Ao longo da sua vida, atuou no carnaval, no teatro, como professor de canto e 

violão, compositor e chegou a publicar um método de violão. Porém, o seu destaque 

profissional aconteceu na fonografia e, principalmente, no rádio, onde ganhou fama e 

sucesso. As gravadoras de discos já vinham se relacionando com as musicalidades 

populares desde o início do século XX, possibilitando o aumento da circulação social 

deste produto cultural e tornando conhecidos muitos artistas (VIEIRA, 2010). O 

desenvolvimento do rádio ao longo da década de 1920 e sua consolidação a partir da 

década de 1930 contribuíram para esse processo de ampliação do raio de alcance das 

músicas populares. Assim, os dois campos, fonografia e radiofonia, se configuraram 

como mecanismos de difusão social das canções e também como possibilidades de 

atuação profissional para alguns músicos.  

Nesse ínterim, a atuação do músico Patrício Teixeira foi emblemática e, 

justamente por isso, sua trajetória profissional foi escolhida como fio condutor. O 

presente artigo reflete sobre sua inserção na radiofonia como cantor e violinista, cuja 

carreira teve início no mesmo período do surgimento do setor, na década de 1920, 

alcançando sucesso e prestígio social, principalmente nas décadas de 1930 e 1940. 

                                                 
1
 Depoimento de Patrício Teixeira, Rio de Janeiro, MIS, 01/12/1966.  
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Neste período, a irradiação de canções populares conferiu impulso à carreira de alguns 

músicos.  

O rádio teve início nos anos de 1920, crescendo ao longo da década de 1930 e 

alcançando seu auge nos anos 1940 e 1950. Agiu como difusor de músicas e 

informações (ORTIZ, 1994, p. 38). Representou uma oportunidade de trabalho para 

músicos, mesmo que poucos, e um aumento do número de ouvintes de gêneros musicais 

populares. Assim, exerceu influência sobre o fenômeno das músicas populares, 

colaborando para sua divulgação. Contudo, essa problemática não foi suficientemente 

analisada do ponto de vista dos sujeitos envolvidos diretamente nesse processo, em 

especial, os músicos negros.   

O primeiro registro na programação radiofônica divulgada na imprensa da 

atuação de Patricio Teixeira foi em 1926. Contou que, estava em casa e que recebeu um 

telefonema do presidente da Sociedade Rádio Clube do Brasil, “o doutor” Rocha 

Miranda. Mesmo com o tratamento formal, afirmou que tinha alguma intimidade com 

ele, pois era professor de violão da sua mulher. Nesta ligação, fora convidado para 

cantar na emissora, que se localizava no Largo do Machado. Contou: “Chegando lá, 

peguei o violão e comecei a cantar, cantar, cantar e fui ficando, ficando lá e assim cantei 

durante uns três ou quatro meses”.
2
 Na verdade, foram pelo menos três anos, pois há 

registros em periódicos de sua atuação de 1926 a 1929.  

Assim, o convite para o ingresso na radiofonia teria surgido a partir do ensino do 

violão, atividade que possibilitava sua movimentação por vários espaços da cidade, 

incluindo, casas das elites cariocas. Sua atuação na Rádio Clube logo repercutiu no 

jornal Correio da Manhã que se referiu ao músico como o “popular Patricio”, cujo 

repertório “irradiado semanalmente” tinha “alcançado um sucesso inexcedível”.
3
 

A estação divulgou na sua programação enviada à imprensa escrita as primeiras 

apresentações do cantor em 1926 como “Audição de canções e modinhas regionais pelo 

Sr. Patricio Teixeira”, veiculada no turno da noite, que costumava ser de grande 

audiência. 
4
 Em entrevista dada à imprensa em 1951, o músico contou: 

  

acabei radicando-me no rádio. Depois da Rádio Clube atuei na Rádio 

Sociedade e depois passei a cantar na Mayrink Veiga. Trabalhava nessas três 

                                                 
2
 Depoimento de Patrício Teixeira, Rio de Janeiro, MIS, 01/12/1966.       

3
 Correio da Manhã, 26/09/1926, p.11.    

4
 Gazeta de Notícias, 22/12/1926, p.4; Idem, 29/12/1926, p.4. 
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emissoras ao mesmo tempo. Somente em 1932 quando o Cesar Ladeira 

ingressou na Mayrink, fui contratado com exclusividade, [recebendo] Cr 

50,00 de ‘cachet’. E desde 1932 me encontro aqui na Mayrink”. 
5
  

       

As pesquisas nos periódicos ratificam esta informação de que ele atuou 

simultaneamente na Rádio Clube do Brasil, na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e na 

Rádio Mayrink Veiga. Patricio não mencionou, mas também teve passagens pela Rádio 

Educadora do Brasil no mesmo período. Sendo assim, Patricio atuou nas quatro estações 

pioneiras da cidade.   

Na Rádio Mayrink Veiga, Patricio permaneceu por um período mais longo, com 

contrato assinado de 1932 até a década de 1950, mas já atuava na emissora desde o final 

da década de 1920. No período que corresponde ao auge do seu sucesso artístico, o 

músico cantava nesta estação.
6
 Assim, seu ingresso representou um ganho de 

popularidade, afinal esta tinha objetivos comerciais definidos e era irradiada para muitas 

localidades do país.
7
  

A Mayrink Veiga foi líder de audiência na década de 1930 e a partir da década 

seguinte disputava audiência com as estações Tupi, Tamoio e Nacional (AZEVEDO, 

2002, p.17). Uma das razões para o sucesso da Rádio Mayrink Veiga estava na sua 

programação amplamente pautada no humor e nas músicas populares, o que indica que 

Patricio, assim como os demais cantores que lá atuaram, colaboraram decisivamente 

para o sucesso da emissora. É preciso destacar o fato de que quando ele assinou contrato 

de exclusividade com a estação em 1932, já era um cantor conhecido, inclusive fora do 

estado do Rio de Janeiro. 

Há registros, na imprensa paulista de passagens de Patricio Teixeira naquela 

cidade no final da década de 1920. Nas suas entrevistas, ele se referiu a essas viagens, 

cuja finalidade seria se apresentar cantando ao violão, como “excursões” que se 

                                                 
5
 Revista do Rádio, 29/05/1951, p. 44. Ele falou a quantia em cruzeiro, mas naquele momento, 1932, a 

moeda ainda era réis.  
6
 A delimitação temporal do auge do seu sucesso foi feita observando os comentários na imprensa e as 

suas entrevistas.  
7
 Pranove, a revista da rádio direcionada ao público ouvinte, possuía assinantes em Alagoas, Bahia, 

Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Os estados com o maior 

número de assinantes eram Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. Pranóve, nº2, julho de 1938, p.18-

19.  
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iniciaram após a sua entrada no rádio em 1926. Afirmou que “ia para São Paulo e 

[noutros] lugares, cantar”. 
8
  

 Pelo que os jornais indicaram, Patricio fez uma temporada em janeiro de 1927 

naquela cidade, cantando na Rádio Educadora Paulista e se apresentando no Teatro 

Apollo. Assim a estação anunciou a presença do cantor em 1927: “Patricio Teixeira, o 

aplaudido cantor de modinhas brasileiras, que tanto sucesso tem alcançado no Rio de 

Janeiro, [achando-se] atualmente em São Paulo”.
9
  

Também foram encontradas em algumas edições de periódicos paulistas, 

divulgações de programas radiofônicos de discos exclusivos de Patricio Teixeira entre 

1927 e 1929, com duração de 15 a 30 minutos. Programa com o mesmo formato foi 

encontrado em outra estação paulista, Rádio Record, entre 1935 e 1936, e com menos 

frequência em 1938. Nas décadas de 1940 e 1950, não há registros do cantor nas 

programações das rádios paulistas. 
10

  

O primeiro registro jornalístico de sua participação na rádio Mayrink Veiga foi 

encontrado em uma edição do ano de 1929, no turno da noite se apresentando em 

“programas de canções brasileiras, solos de violão e números cômicos”, acompanhado 

de outros músicos.
11

 A partir da entrada do famoso locutor e diretor artístico César 

Ladeira no início da década de 1930, Patricio e outros cantores começaram a se 

apresentar no seu programa de estúdio, que ia ao ar das 20 horas às 23 horas nos dias da 

semana
12

, mas é provável que ele tenha participado de outros programas da emissora.     

Na primeira transmissão internacional da Rádio Mayrink Veiga que foi para 

Buenos Aires houve participação de Patricio Teixeira e outros cantores de sucesso no 

Brasil, com destaque para a grande estrela do momento, Carmen Miranda. A rádio 

carioca mantinha contatos com a estação portenha Belgrano desde o início da década de 

1930, incluindo troca de cantores. Carmen Miranda fez algumas excursões para lá 

                                                 
8
 Depoimento de Patrício Teixeira Chaves ao MIS/RJ em 01/12/1966.  

9
 Correio Paulistano, 14/01/1927, p.5. 

10
 Registros da atuação de Patricio Teixeira em São Paulo entre 1927 e 1929, Correio Paulistano, edições 

nº 22802, 22803, 22805, 22806, 22807, 22808, 22809, 22810, 22812, 23097, 23112, 23119, 23130, 

23143, 23161, 23166, 23199, 23201, 23227, 23249, 23255, 23288 23334, 23345, 23391, 23424, 23482. 

Idem, edições da década de 1930, nº 23789, 24372, 24629, 24633, 24640, 24641, 24643, 24645, 24646, 

24647, 24667, 24733, 25223, 25418. 
11

 Gazeta de Notícias, 23/07/1929, p.7. 
12

 Gazeta de Notícias, 06/10/1934, p.9.  
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naquela década.
13

 Patricio Teixeira nunca saiu do Brasil, segundo seu próprio 

depoimento.
14

  

No almanaque de 1946 sobre a história da radiofonia no Brasil, publicado pelo 

matutino Correio da Manhã, foram mencionados diversos nomes que colaboraram para 

o surgimento e desenvolvimento do rádio no país, entre eles alguns cantores como 

Patricio Teixeira, cuja fotografia ilustrava a publicação.
15

 A menção a Patricio Teixeira 

indicava sua posição de destaque nos anais da radiofonia.  

De acordo com as pesquisas, o cantor começou a gravar músicas em disco no 

mesmo período em que iniciou na radiofonia. Seus discos circulavam, promovendo a 

divulgação de suas músicas e de sua voz. Mas, foi sem dúvida, a partir da sua 

participação no rádio que alcançou visibilidade e sucesso, ultrapassando os limites da 

cidade do Rio de Janeiro.  Cantando nas ondas do rádio, promovia publicidade para suas 

canções, o que levaria à compra de seus discos e a convites para promover espetáculos 

nos teatros e cassinos. Desta forma, fonografia e radiofonia se articulavam ao divulgar 

as produções de músicos de talento como Patricio, tornando-os cantores de sucesso.       

De acordo com Patricio, ele foi o “primeiro a cantar no rádio coisas regionais, ao 

violão”,
16

 por isso, talvez tenha recebido o apelido de “O seresteiro incorrigível.” Seu 

repertório musical era vasto e as temáticas variadas, mas nota-se que ele era lembrado 

pela imprensa como “a voz do sertão” ou o cantor de músicas folclóricas ou regionais.  

Apesar de todo o sucesso artístico conquistado, uma breve análise de fontes 

jornalísticas sobre a sua experiência profissional na radiofonia, revelou questões para 

serem problematizadas como tensões raciais imbricadas nas relações com artistas negros 

num contexto de pós-abolição da escravidão. Afinal, esta havia se processado há poucas 

décadas e os impactos profundos da escravização de negros nas configurações sociais se 

fizeram presentes de forma latente nas décadas imediatamente posteriores, inclusive 

ainda se fazem presentes na atualidade. Qual o lugar a ser ocupado pelos negros na 

sociedade brasileira? A história de Patrício, assim como de muitos outros homens e 

mulheres negras, está inserida nessa problemática.  

                                                 
13

 Pranóve, agosto de 1940, nº27, p.35.  
14

 Depoimento de Patrício Teixeira ao MIS/RJ em 01/12/1966.               
15

 Correio da Manhã, 1946, p.143-150. 
16

 Gazeta de Notícias, 20/02/1935, p.12. 
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Em reportagem da Revista Fonfon de 1935 foi mencionado o seguinte 

acontecimento na cidade do Rio de Janeiro, chamado de “O que nem todos sabem...”:  

 

Um colégio desta capital realizou, recentemente, no Teatro Municipal, uma 

festa, além dos próprios alunos, atuaram vários artistas das nossas 

broadcastings. Barbosa Junior, Luiz Barbosa e Lamartine Babo apresentaram 

números interessantes. Patricio Teixeira, igualmente contratado para um 

número qualquer, não pode entrar em atividade. Os diretores daquele teatro 

fizeram ver aos organizadores do programa que no palco daquela casa não é 

permitido cantar sambas e nem ao menos entrar um violão.
17

  

   

O critério indicado para a proibição da apresentação de Patricio Teixeira foi o 

fato de cantar sambas e o uso do violão. Todavia, recorrendo à discografia dos músicos 

citados na reportagem acima, temos a seguinte situação: até 1935, ano da publicação 

desta edição da revista Fonfon e suposto ano em que o episódio relatado acima ocorreu, 

Patricio gravou cerca de 50 canções classificadas como sambas, de um total de 111 

músicas, que englobavam diversos gêneros. Sem dúvida, samba era o ritmo mais 

gravado por Patricio.
 18

      

Luis Barbosa, cantor e compositor citado na reportagem, apresenta na sua lista 

de canções gravadas até o ano de 1935, 22 canções, sendo 14 sambas, 2 samba-canção, 

2 marchas e 4 marchinhas. Consta que Barbosa Junior, irmão de Luis Barbosa, também 

cantor e compositor, que trabalhou com Patricio na Mayrink Veiga, gravou no mesmo 

período, 3 marchinhas, 2 humorismos, 1 choro e 1 marcha. Já o músico Lamartine Babo 

gravou 13 marchas, 3 marchinhas, 2 sambas, 3 humorismos, 3 foxtrotes e outros 

gêneros de menor expressão no seu repertório, perfazendo um total de 33 músicas. 
19

 

Pelo levantamento dos gêneros musicais que constam nas discografias citadas 

acima, percebe-se que os quatro músicos podem ser classificados como “populares”, 

sendo Patricio o cantor com a maior quantidade de canções gravadas até 1935, ano da 

publicação em análise. O fato do samba ser mais representativo na discografia de 

Patricio Teixeira inevitavelmente o associava mais aquele gênero musical. Além disso, 

era reconhecido como um famoso violinista. Estes fatores podem ter sido razões para o 

impedimento da sua apresentação tal como descrito na reportagem. Apesar de não 

                                                 
17

 Revista Fonfon, 28 de dezembro de 1935, ano 29, n° 52. Broadcasting era o nome usado para se referir 

às emissoras de rádios.   
18

 Dados pesquisados no banco de dados online do Instituto Memória Musical Brasileira. In: 

http://www.memoriamusical.com.br/. Acesso em janeiro de 2017.  
19

 Idem. Seguimos a designação dos gêneros musicais atribuídos às canções nos fonogramas.   

http://www.memoriamusical.com.br/
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podermos descartar essas possibilidades, levando em conta que aquele teatro era um 

espaço cultural elitizado, não parece razoável supor que o violão e o samba tenham sido 

critérios exclusivos da proibição. Afinal, os outros três músicos contratados que não 

foram impedidos de se apresentar no evento, eram todos brancos. E provavelmente, 

tocavam violão, instrumento principal das composições populares. Cantavam sambas e 

tantos outros gêneros populares, tal como Patricio. Não há como deixar de concluir que 

o critério racial foi um dos elementos a serem considerados na proibição da 

apresentação de Patricio Teixeira no Teatro Municipal, afinal, era o único músico negro 

entre os contratados para o evento escolar. Além disso, sua apresentação poderia ter 

sido condicionada à interdição do que os diretores do teatro não permitiam: samba e 

violão. O repertório de Patricio era vasto, cantando diferentes ritmos e gêneros 

musicais, sendo inclusive mais conhecido socialmente como seresteiro e cantor de 

modinhas regionais e folclóricas do que como sambista.       

Apesar do seu sucesso, o cantor parecia compreender os limites sociais 

demarcados para artistas negros, indicando que o seu lugar na sociedade estaria 

condicionado a hierarquias raciais, portanto, passível de preconceito e discriminação. 

Há indícios de que ele se reconhecia socialmente como negro e reconhecia a existência 

de restrições sociais estabelecidas por parâmetros raciais. Essas constatações são 

evidenciadas na reportagem da revista O Malho em 1933: “Patricio Teixeira, o querido 

cantor, anda furioso com todos os que votam ‘em branco’ no concurso para Príncipe do 

‘broadcasting’ instituído pela ‘A Hora’!”
20

 

Outra reportagem bastante reveladora encontra-se na Fonfon de 1940:  

 

Isto era antigamente, no início dos Cassinos! O elemento de cor não era visto 

com bons olhos nessas “casas de diversões...” Vedava-se, mesmo com 

desculpas capciosas, a entrada de alguns que “bobeassem”, ofuscados pelos 

focos de luz da portaria. Um dia, fartos de desacertarem em outros setores 

onde costumavam fazer suas “fezinhas”, Nilo Chagas (do Trio de Ouro) e 

Patricio Teixeira combinaram uma “aventura” na Urca. Tudo acertado, feita a 

indiscutível “vaquinha”, aboletaram-se num taxi guiado por Germano 

Augusto, e tocaram para o Cassino. - Vê lá, “seu” Nilo, se vão barrar a nossa 

entrada como fizeram com o Paraguassú, fato que quase dá em “barulho”...  

- Qual nada, “home”, nós somos por demais conhecidos. E temos “cartaz” de 

sobra! Lá chegando, Nilo, que era o mais esperto dos dois, compra cem mil 

réis de fichas, e se aproxima, a medo, da roleta que naquele instante ia 

parando lentamente... Mal havia encostado e o “boleiro” berra, a plenos 

                                                 
20

 O Malho, 28 de dezembro de 1933. Era comum os periódicos organizarem concursos para o público 

ouvinte eleger os artistas mais populares.   
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pulmões: - Preto, 2!...Até hoje, Patricio e Nilo não sabem explicar como 

puderam fazer o longo percurso URCA-NICE em 4 minutos e 2 segundos 

cravados. 
21

 

 

As datas precisam ser analisadas para entendermos em que período esse suposto 

episódio teria ocorrido. Ao empregar a expressão “antigamente”, o jornalista anônimo 

situou o acontecimento em um passado remoto. Outro marco temporal seria o “início 

dos cassinos”. O local onde teria se desenrolado o caso seria no Cassino da Urca, onde 

inclusive Patricio trabalhou. Este cassino iniciou suas atividades em 1933, logo o 

acontecimento não poderia ter mais de sete anos. Além disso, o episódio envolveu o 

cantor Nilo Chagas, identificado como membro do Trio de Ouro. Seguindo estas pistas, 

descobrimos que este cantor surgiu no cenário artístico em 1936 para substituir o cantor 

Francisco Sena, morto em 1935, que formava a dupla Preto e Branco com Herivelto 

Martins. Tornou-se trio em 1936 com a participação da cantora Dalva de Oliveira, mas 

o conjunto só começou a usar o nome Trio de Ouro a partir de 1938. Desta forma, o 

episódio não poderia ter ocorrido num passado tão longínquo, pois a reportagem é de 

1940.  

Esses relatos demonstram que havia tensões raciais envolvendo músicos negros. 

A ida de dois cantores negros famosos ao cassino para se divertirem ser narrada como 

uma “aventura” sinaliza relações sociais, no mínimo, conflituosas. Apesar do tom 

cômico do texto e a tentativa de suavizar a situação de preconceito racial atribuindo-a ao 

passado, há pistas que apontam que os cantores estavam cientes das restrições sociais a 

pessoas negras, revelado no suposto diálogo. Patricio teria questionado a Nilo: “Vê lá, 

“seu” Nilo, se vão barrar a nossa entrada”. A resposta de Nilo está pautada na crença de 

que não seriam proibidos de entrar por causa do sucesso que faziam como cantores. 

Portanto, não nega que a proibição a pessoas negras pudesse de fato ocorrer: “Qual 

nada, ‘home’, nós somos por demais conhecidos. E temos ‘cartaz’ de sobra”.  

Ao se identificarem a partir da fala “Preto, 2!”, os cantores revelam o 

reconhecimento de que não podem circular livremente pelos espaços sociais, mesmo 

sendo famosos.  A interpretação de que a expressão estava ligada a sua negritude gerou 

um temor tão grande que fez com que eles saíssem correndo do local, chegando ao bar 

Nice no centro do Rio, um reduto boêmio, com grande rapidez.  

                                                 
21

 Revista Fonfon, 07 de dezembro de 1940. 
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A partir da análise dessas reportagens, é possível concluir que os mecanismos 

sociais de discriminação racial direcionados à população negra eram evidenciados nas 

relações tecidas no campo artístico-profissional, mesmo diante do sucesso artístico. 

Assim, a experiência do músico Patricio Teixeira é muito importante para pensar 

conflitos, tensões, negociações e ambiguidades nas relações tecidas com as culturas 

negras e com os músicos negros. 

O campo artístico-cultural fora uma possibilidade de inserção profissional para 

músicos pobres e remediados, incluindo negros. Para alguns poucos, as gravadoras e as 

estações de rádio foram espaços de atuação, mas não excluíam hierarquizações e 

preconceitos. À luz dessas questões, a trajetória de Patrício é muito rica de reflexões no 

campo social, cultural e racial no Rio de Janeiro do período.  
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A Retomada das Políticas Migratórias Brasileiras entre 1907-1914
1
 

Carolline de Medeiros Sanches 
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Bolsista Capes 

 

INTRODUÇÃO 

          Este artigo tem por objetivo principal analisar processo de retomada das políticas 

migratórias por parte do governo federal brasileiro entre os anos de 1907 e 1914, de 

modo a considerar a legislação do período como principal fonte para compreensão do 

objeto. Ainda, pretende-se fazer uma revisão bibliográfica em relação aos anos 

anteriores ao delimitado, entendendo sua importância como um processo de ruptura e 

continuidade. Dentro desse contexto, destaca-se a questão da construção da identidade 

nacional baseada na imigração. 

          Por fim, ressalta-se a relevância do estudo da Hospedaria de Imigrantes da Ilha 

das Flores como uma das principais estratégias e subsídios das políticas que serão 

descritas e no processo de imigração a nível nacional. 

 

DEFINIÇÕES DE POLÍTICA MIGRATÓRIA 

          Inicialmente, cabe destacar que nesta pesquisa será trabalhado o termo “políticas 

migratórias” compreendendo também as diretrizes voltadas para a imigração. 

Ressaltamos ainda que o termo anteriormente citado está dentro do conceito de políticas 

públicas. De acordo com Sikora, “tradicionalmente, as políticas públicas compreendem 

o conjunto de ações e decisões designadas pelo Estado em seu modo de governar. As 

formas de governar estão relacionadas à organização do Estado e aos seus elementos 

constitutivos” (SIKORA, 2014, p. 40). 

          As políticas migratórias se desenvolvem juntamente com o fenômeno das 

migrações internacionais, e surgem com a finalidade de controlar a entrada e saída de 

imigrantes e nacionais, sendo, portanto, um fenômeno social complexo por não se tratar 

somente do movimento de seres humanos de um lugar para outro, mas de uma 

jurisdição para outra (ZOLBERG, 2006).  

                                                           
1
 Este artigo é produto da pesquisa em andamento durante o Mestrado em História Social, e compõe o 

segundo capítulo da dissertação que leva o mesmo título.  
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          As políticas migratórias se desenvolvem juntamente com o fenômeno das 

migrações internacionais, e surgem com a finalidade de controlar a entrada e saída de 

imigrantes e nacionais, sendo, portanto, um fenômeno social complexo por não se tratar 

somente do movimento de seres humanos de um lugar para outro, mas de uma 

jurisdição para outra. (ZOLBERG, 2006) 

De acordo com Haas, políticas migratórias são: 

 

leis, medidas e regulamentos que os Estados implementam nas suas 

tentativas de regulamentar a imigração e a emigração ao longo de 

categorias que se baseiam na origem nacional e outras características, 

tais como gênero, idade, educação, ocupação e motivos principais de 

migração definidos (por exemplo, trabalho, refugiado, família, aluno). 

(HAAS, 2011, p. 6) 

          Sikora (2011) assevera que as migrações internacionais, suas legislações, 

contratos e acordos sempre movimentaram organismos e instituições oficiais e da 

sociedade civil para sua efetivação. As políticas imigratórias em vigor entre os séculos 

XIX e XX se constituíram com o desenvolvimento político, econômico e territorial dos 

países europeus e do Brasil. No nosso caso, as políticas de migração se delinearam 

através de um processo que serviu aos interesses específicos de grupos econômicos, 

como, por exemplo, os cafeicultores, e com intenções sociais, como a eugenia e as 

políticas de branqueamento. (HAAS, 2011). 

 

PANORAMA SOBRE OS ANOS ANTERIORES 

          Pensando que para haver uma retomada é necessário que antes tenha havido uma 

interrupção ou ruptura, optou-se por também analisar o período imediatamente anterior 

ao escolhido para a formação das bases dessas novas políticas públicas e todas as suas 

implicações dentro da conjuntura brasileira. 

          Durante o período imperial, o governo procurou centralizar as políticas de 

imigração e colonização. Era de interesse dos cafeicultores a vinda de mão-de-obra 

imigrante para a substituição da mão-de-obra escrava, com sua extinção já prevista 

desde o início da década de 1880. Como parte das políticas governistas, foram criadas 

hospedarias com o objetivo de receber e acomodar os imigrantes subsidiados. A 

primeira foi a Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores, localizada próxima a capital 

federal, em São Gonçalo, município fluminense. Criada em 1883, atuava como uma 
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forma de subsídio cujo principal objetivo era a recepção de imigrantes, sobretudo 

europeus, que viriam a se tornar trabalhadores no Brasil, e também resguardá-los da 

Cidade Febril
2
. 

          Na época republicana, Luiza Horn Iotti (2010, p. 12) divide o período de 1889-

1914 em três fases diferentes. Na primeira, que compreende os anos de 1889 a 1891, 

percebe-se uma continuidade da política implantada no Império. A Lei Glicério, 

promovida pelo Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, General Francisco 

Glicério, diz respeito ao decreto n. 528, de 28 de junho de junho de 1890
3
, que 

regularizava o serviço de introdução e localização dos imigrantes no Brasil, garantindo 

a efetividade dos subsídios destinados ao serviço de imigração, incluindo favores aos 

proprietários que empregarem imigrantes em suas propriedades agrícolas e facilidade na 

aquisição de lotes por parte dos imigrantes. 

          Já o período que compreende os anos de 1891 a 1907 é caracterizado pela 

tendência federalista da Primeira República, inspirada pelo federalismo norte-americano 

(FEIJÓ, p. 2). O artigo 64 da Constituição de 1891 transfere para os estados as terras 

devolutas nos seus territórios e também os próprios nacionais que não forem necessários 

para o serviço da União. A descentralização também ocorreu a partir da pressão dos 

cafeicultores paulistas, que buscavam aumentar a corrente imigratória para São Paulo, 

com o propósito de atrair mão de obra para suas fazendas. 

          Iotti afirma que “a carência de recursos dos governos estaduais fez com que este 

processo de transição ocorresse de forma lenta” (IOTTI, 2003, p. 13). Com exceção de 

São Paulo, a maioria dos estados, como Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, não conseguiu realizar satisfatoriamente esta tarefa, fazendo com que o fluxo 

de imigrantes caísse de maneira significativa. Nesse contexto, abriu-se espaço também 

para que os setores privados se organizassem para o empreendimento colonial. Os 

imigrantes com entrada nesse período foram classificados como espontâneos, pois não 

possuíam subsídios do governo federal.  

 

                                                           
2
 “Cidade Febril” termo título que qualifica a cidade do Rio de Janeiro a partir da segunda metade do 

século XIX. CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: Cortiço e Epidemias na Corte Imperial. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2011. 
3
 BRASIL. Decreto n. 528, de 28 de Junho de 1890. Disponível digitalmente em: 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=102013&tipoDocumento=DEC&tipoTex

to=PUB 
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NOVAS POLÍTICAS MIGRATÓRIAS 

          As fontes utilizadas para corroborar a hipótese de que a participação do governo 

federal na centralização das políticas migratórias é fundamental são a legislação do 

período e os relatórios ministeriais anuais apresentados pelo então ministro da 

agricultura. 

          No Relatório de 1907, o ministro Miguel Calmon du Pin e Almeida inicia 

apresentando quais foram os principais atos administrativos lançados pelo governo 

federal no ano em questão, em consonância com o impulso dado ao estudo e à 

construção de vias férreas.  

 

2º Bases Regulamentares para o Serviço de Povoamento do Solo 

nacional, aprovados pelo decreto n. 6.455, de 19 de abril de 1907, de 

acordo com a autorização contida na lei n. 1.617, de 30 de dezembro 

de 1906. 

3º Organização da Diretoria Geral do Serviço de Povoamento, pelo 

decreto n. 6.479, de 16 de maio de 1907, para execução do disposto no 

art. 33, n. XIII, alínea b, da lei n. 1.617, de 30 de dezembro de 1906. 

4º Instruções para os inspetores do Serviço de Povoamento, mandadas 

por portaria de 14 de agosto de 1907, para execução do art. 15 do 

decreto n. 6.479, de 16 de maio de 1907. 

5º Instruções para o Serviço de fundação de núcleos coloniais e 

localização de imigrantes por conta da União, aprovadas por portaria 

de 21 de dezembro de 1907. 

6º Organização do Serviço de Propaganda e Expansão econômica do 

Brasil no estrangeiro, pelo decreto n. 6.688, de 3 de outubro de 1907. 

(ALMEIDA, 1908, p. 59) 

          O primeiro e principal decreto, o 6.455, de 19 de abril de 1907, aprovou as bases 

regulamentares para o Serviço de Povoamento do Solo, com o objetivo de centralizar e 

conduzir a administração pertinente à questão imigratória. A seguir, as principais 

disposições contidas: 

Art. 1. O serviço de povoamento do solo nacional será promovido pela 

União, mediante acordo com os Governos Estaduais, empresas de 

viação férrea ou fluvial, companhias ou associações outras, e 

particulares, observadas as garantias necessárias á sua regularidade, na 

conformidade das presentes bases. 

    Art. 2. Serão acolhidos como imigrantes os estrangeiros menores de 

60 anos, que, não sofrendo de doenças contagiosas, não exercendo 

profissão ilícita, nem sendo reconhecidos como criminosos, 

desordeiros, mendigos, vagabundos, dementes, ou inválidos, chegarem 

aos portos nacionais com passagem de terceira classe, á custa da 

União, dos Estados ou de terceiros; e os que, em igualdade de 
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condições, tendo pago as suas passagens, quiserem gozar dos favores 

concedidos aos recém-chegados. 

    Os maiores de 60 anos e os inaptos para o trabalho só serão 

admitidos quando acompanhados de suas famílias, ou quando vierem 

para a companhia destas, contanto que haja, na mesma família, pelo 

menos, um individuo valido para outro invalido, ou para um até dois, 

maiores de 60 anos. 

 

          A administração federal assente com a reestruturação das políticas migratórias ao 

centralizar e intervir, desde que haja acordo e adesão do estado interessado e também da 

iniciativa privada através de empresas férreas e/ou navegação, assim como fazendeiros 

vinculados à propriedade cafeicultora. Já o art. 2 corresponde ao perfil desejável dos 

imigrantes: menores de 60 anos, saudáveis, subsidiados pelo governo e sendo 

passageiros de 3ª classe ou que, mesmo sem auxílio financeiro desejarem a assistência 

governamental. 

          O ano de 1908 se iniciou com a portaria de 19 de março
4
, que baixa instruções 

sobre os preços de venda e processo de distribuição de lotes e terras em núcleos 

coloniais fundados pela União (ALMEIDA, 1909, p. 76). 

 

1º A fixação do preço de venda de lotes rurais, que a União tenha 

fundado, mediante pagamento a prazo, em um a dois reais por metro 

quadrado (10$ a 20$ por hectare), sendo o adquirente agricultor, 

acompanhado de família, e desprovido de recursos para o pronto 

pagamento; mediante pagamento á vista, em oito décimos de real até 

um real e meio por metro quadrado (8$ a 15$ por hectare), se o 

adquirente tiver família e com esta estabelecer-se no lote, ou, nesta 

condição, se o mesmo tiver necessidade provada de aumentar um lote 

anteriormente adquirido, e em um real e meio a três reais por metro 

quadrado (15$ a 30$ por hectare), se o adquirente, sem família, 

estabelecer cultura e residência no lote; 

         A imigração japonesa subvencionada para o Brasil teve início no ano de 1908, 

com a chegada no navio Kasato Maru ao porto de Santos, em São Paulo. Para Petrone 

(2006, p. 116), diversos fatores influenciaram na vinda de imigrantes japoneses, como 

“a constante instabilidade do imigrante europeu tanto na fazenda como no próprio 

Estado, a redução da corrente imigratória em decorrência de fatores externos, [...] e de 

fatores internos provocados pela situação crítica da lavoura e, finalmente, a 

possibilidade de abrir novo mercado para o café no Japão”. A autora também destaca a 

                                                           
4
 Portaria completa digital no Relatório Ministerial de 1909, disponível no link: 

http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1997/000077.html  

http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1997/000077.html
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importante função do Convênio de Taubaté
5
 para a conquista do mercado consumidor 

de café paulista em terras japonesas. 

          Sakurai (1999, p. 202) considera que a imigração japonesa para São Paulo foi 

tutelada dirigida, subsidiada e estimulada pelo Japão e Brasil, “é tutelada porque é 

amparada, desde o início, por meio de orientações, ajuda e gerência dos representantes 

do governo japonês”. O governo japonês, a partir do intermédio de diferentes ramos e 

agentes, teve participação explícita no processo de fixação desses imigrantes. 

          Em 1911, o presidente Hermes da Fonseca sancionou o decreto n. 9.081, de 03 de 

Novembro de 1911, que dava um novo regulamento ao Serviço de Povoamento em 

substituição ao decreto de 1907, aproveitando as principais bases e buscando 

complementar lacunas antes não preenchidas. 

          O art. 1º, assim como o do decreto anterior, afirma que o Serviço de Povoamento 

seria promovido pela União, podendo contar com os estados ou empresas privadas 

através de acordos previamente estabelecidos. O perfil dos imigrantes continua sendo o 

mesmo, exceto por uma única alteração: a inclusão de passageiros de 2ª classe. 

 

HOSPEDARIA DE IMIGRANTES DA ILHA DAS FLORES 

          Os imigrantes que chegavam ao porto da Capital federal, sendo subsidiados ou 

espontâneos, recebiam a oferta de hospedagem na Hospedaria da Ilha das Flores. Esta 

era diretamente ligada À Diretoria Geral do Serviço de Povoamento e custeada pelo 

governo federal. 

          A hospedaria, que estava em funcionamento desde 1883, a partir de 1907 passa 

por uma série de reformas para melhorar sua estrutura e aumentar a capacidade de 

entrada. De acordo com o relatório ministerial de 1907, os pavilhões que eram 

utilizados como alojamentos haviam sido construídos de madeira e precisaram ser 

demolidos para a construção de um novo edifício de alvenaria, dividido em quartos e 

com varandas laterais, com capacidade de até 500 imigrantes, que dormiriam em 

beliches de ferro. 

 

                                                           
5
 Decreto n. 1.489, de 06 de Agosto de 1906. Aprovou o convênio realizado entre os presidentes dos 

Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais em 26 de fevereiro, com o objetivo de valorizar o 

café, regular seu comércio, promover o aumento do seu consumo e a criação da caixa de conversão, 

fixando um valor de moeda. 
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Segundo Costa,  

A reestruturação da Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores 

demonstra os esforços da Diretoria Geral do Serviço de Povoamento e, 

consequentemente, do Ministério da Indústria, Viação e Obras 

Públicas em prover conforto e comodidade aos imigrantes recém-

chegados, buscando, assim, promover a imagem do país e atrair um 

maior número de imigrantes para o Brasil. (COSTA, 2015, p. 84) 

          Ainda de acordo com Costa, no que se refere ao fornecimento de água, houve a 

substituição do encanamento que ligava a ilha ao continente, com o objetivo de utilizar 

a água da cidade de Niterói como abastecimento. Além disso, uma nova caixa d’água 

foi construída na ala norte, aumentando o fornecimento de água para 400 mil litros. As 

casas dos funcionários também foram demolidas e outras novas foram construídas. 

          A dedicação e atenção do Ministério com a Hospedaria da Ilha das Flores 

reforçam o pressuposto da ilha como uma das principais estratégias de atração e 

subvenção da imigração. O plano obteve sucesso dentro do recorte aqui estabelecido, 

com o aumento dos fluxos migratórios até 1914, quando os números começam a cair em 

decorrência da Primeira Guerra. 
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A Baixada Fluminense tem sido estudada e discutida por teses que buscam 

analisar os índices de desenvolvimento humano e dinâmica de ocupação territorial. Para 

além de problematizar a cristalização dos estigmas de cidades dormitórios e bolsões de 

pobreza e violência, essas teses buscam discutir o processo de fragmentação desse 

território, ocorrido ao longo do século XX e expresso pelos sucessivos impulsos de 

emancipações municipais. Na perspectiva desses impulsos de fragmentação do 

território, destacamos uma primeira leva de emancipações ocorridas ao longo da década 

de 1940, quando conquistaram a autonomia política os municípios de Duque de Caxias 

(1943), Nilópolis e São João de Meriti (ambos em 1947). Essa primeira onda de 

emancipações políticas é entendida como parte inerente ao processo de urbanização da 

Baixada Fluminense, atrelado ao próprio desenvolvimento da capital. Nesse sentido, há 

um consenso entre os autores que se dedicaram à abordagem do tema, ao apontar a crise 

da citricultura como um dos fatores para a multiplicação dos loteamentos urbanos na 

Baixada Fluminense.
1
 

Entretanto, pouca ênfase tem sido dada aos processos de emancipação mais 

recente, datados das décadas finais do século XX. Deparamo-nos, assim, com um 

instigante desafio a ser vencido: a escassa produção historiográfica sobre Belford Roxo, 

Queimados, Japeri e Mesquita, municípios surgidos recentemente na Baixada 

Fluminense, a partir da fragmentação de Nova Iguaçu. Nesse panorama destacamos dois 

                                                           
1
 Dentre as obras que discutem as primeiras emancipações municipais, tendo como matriz o município de 

Nova Iguaçu, destacamos as dissertações de mestrado de Sonali Maria de Souza, intitulada “Da laranja ao 

lote: transformações sociais em Nova Iguaçu”, defendida junto ao Programa de Pós Graduação em 

Antropologia Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano de 1992 e de Marlúcia Santos de 

Souza, intitulada “Escavando o passado da cidade: História Política da cidade de Duque de Caxias”, 

defendida junto ao Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, no ano 

de 2006.  Citamos, também, a tese de doutorado de Manoel Ricardo Simões, intitulada “A cidade 

estilhaçada: Reestruturação Econômica e Emancipações Municipais na Baixada Fluminense” e defendida 

junto ao Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense, também no ano 

de 2006.   
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tipos de narrativas historiográficas: a de obras constituídas por narrativas voltadas para 

o público geral e aquelas que representam pesquisas realizadas em âmbito acadêmico. 

Nesse artigo, nos propomos a discutir o primeiro tipo de narrativa citado, que 

busca escrever a história do local orientada para o progresso contínuo do indivíduo e/ou 

da região. Não raro, abarcam um corte cronológico que vai desde os primórdios da 

colonização portuguesa, no século XVI, até as emancipações, ao longo do século XX. 

Ao analisarmos esse tipo de produção, encaminhamo-nos ao terreno das discussões que 

permeiam as relações entre memória e história. Durante muito tempo, verificou-se um 

esforço para demarcar aspectos irredutíveis dessas duas esferas, o que criava impasses 

para o reconhecimento da validade de tais produções perante a historiografia acadêmica, 

dotada de aporte teórico-metodológico específico. “A memória sacraliza as recordações, 

enquanto que o discurso historiográfico constitui uma operação intelectual crítica, que 

desmistifica e laiciza as interpretações, objectivando-as (...)”, pontua Catroga, aludindo 

à cisão epistemológica operada entre historiografia e memória, segundo uma 

perspectiva cientificista. (CATROGA, 2001, 39).   

Entretanto, a recente reformulação dos estudos historiográficos vem abrindo 

espaço para a revalorização das narrativas, retomando-se as relações entre história e 

memória por uma perspectiva que as aproxima sem reduzi-las.
2
 Esse movimento de 

ênfase nas subjetividades tem produzido profícuos debates sobre as tensões entre 

memória e história, evidenciando as perspectivas puridisciplinares para a escrita da 

última. Trata-se de compreender os usos do passado por meio das memórias em sua 

dimensão política, analisando seus conflitos, disputas e negociações e, por conseguinte, 

evitando o enfoque dado à relação memória e história a partir de oposições binárias, 

como emoção/razão ou subjetividade/objetividade (CATROGA, 2001, 39-40). 

Ao superar a oposição entre essas duas formas de escrita da história, observamos 

que ambas podem oferecer elementos que nos permitam entrever o processo de 

formação de uma cultura histórica para essas cidades, admitindo que “a cultura histórica 

é o modo concreto e peculiar por meio do qual uma sociedade se relaciona com seu 

                                                           
2
 Sanchez Costa apresenta três marcos históricos, que balizam esse movimento: na década de 1960, a 

reivindicação de uma reflexão ética sobre as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial; 

na década seguinte, a busca por alternativas interpretativas aos modelos macro estruturados, destacando-

se as aproximações entre história e antropologia, enfocando a memória social como elemento decisivo na 

fundação de identidades e, por último, as reflexões políticas acerca da memória coletiva, em especial 

naqueles países que experimentaram ditaduras ao longo das décadas de 1960, 70 e 80 (SANCHEZ 

COSTA, 2009, 271).    
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passado” (SANCHEZ COSTA, 2009, 277). Esse conceito joga luz sobre as relações 

entre passado e presente, visando superar o conceito de memória coletiva.
3
 A cultura 

histórica se manifesta ancorada em quatro elementos, a saber: um emissor, uma 

mensagem, um meio e um receptor. Orientados por essa proposta procuramos, na escrita 

da história não-acadêmica, identificar e situar os locais de fala de seus emissores e 

receptores e analisar as mensagens difundidas por elas. 

Nos debruçamos sobre nosso objeto de análise e citamos o primeiro exemplo 

desse tipo de escrita da história: a obra intitulada “História Social da Baixada 

Fluminense: das sesmarias a foros de cidade” (PRADO, 2000), cujo título já nos dá 

pistas sobre o projeto totalizante da obra. Na apresentação da obra, lançada no contexto 

das comemorações dos 500 anos do “descobrimento” do Brasil, o autor afirma que a 

iniciativa “nasceu da preocupação em estabelecer um paralelo entre a história do nosso 

país e a história da Baixada Fluminense e da inquietação ao observar que grande parcela 

da população não conhece a história de sua região” (PRADO, 2000, 9). Assim, 

apresenta um panorama sobre a geografia da Baixada Fluminense e a dinâmica de 

ocupação humana da região, remontando à doação das primeiras sesmarias e à formação 

de freguesias na região. Prado, então, busca escrever a história dos municípios que 

integram a Baixada Fluminense, a partir de duas matrizes: Nova Iguaçu e Magé. 

Inserida em proposta semelhante, destacamos também o volume organizado por 

Gênesis Torres, a pedido do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural
4
. Essa publicação 

inseriu-se no âmbito de ações do Programa Integrado de Educação para o Patrimônio 

                                                           
3
 A memória coletiva é uma categoria de análise com um notável poder evocador e uma indubitável 

dimensão política e midiática. Trata-se de um conceito que abriu muitos caminhos à investigação 

histórica e produziu bons resultados. Porém, constatamos também que apresenta algumas dificuldades 

conceituais significativas e sua utilização política e midiática tem dificultado o uso neutro e rigoroso do 

mesmo. Por isso, creio oportuno dar a conhecer (...) uma perspectiva diferente sobre a memória social. 

Trata-se de uma aproximação teórica e prática nascida no âmbito da historiografia alemã. Refiro-me ao 

conceito de ‘cultura histórica’”. (SANCHEZ COSTA, 2009, 271 – grifos do autor). 

 

4
“O Instituto Estadual do Patrimônio Cultural - Inepac, criado em 1975, é o herdeiro direto da Divisão do 

Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Guanabara - DPHA, criada por decreto em 1963. O 

Instituto dedica-se à preservação do patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro, elaborando estudos, 

fiscalizando e vistoriando obras e bens tombados, emitindo pareceres técnicos, pesquisando, catalogando, 

inventariando e efetuando tombamentos. (...) O Inepac presta, ainda, assessoria técnica às prefeituras 

municipais em caso de elaboração de inventários de bens culturais móveis e imóveis ou no 

desenvolvimento de projetos e obras de restauração arquitetônica e artística nos municípios. Assessora 

instituições públicas e comunitárias de todo o Estado, bem como o Conselho Estadual de Tombamento, 

órgão vinculado ao Gabinete do Secretário de Cultura...” Ver: 

http://www.inepac.rj.gov.br/index.php/home/instituicao 
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Cultural
5
 e se constituía na “tentativa de levar aos cidadãos, de uma forma geral, os 

conhecimentos históricos das diversas regiões que formam a Baixada Fluminense” 

(TORRES, 2008, 5). Ainda na apresentação da obra, o autor define sua opção por uma 

lógica cronológica, pautado no enfoque de vários pesquisadores das ciências sociais
6
 

acerca do desenvolvimento socioeconômico e político dos municípios que integram a 

Baixada Fluminense. Os textos, ainda que produzidos por autores reconhecidos por 

pesquisas desenvolvidas em âmbito acadêmico, veiculam informações simples e diretas 

sobre os municípios, ilustrados com fotografias e mapas, que se propõem a informar um 

pouco sobre “as cidades que não mais existem”, nos instigando a reflexão sobre as 

diversas camadas de tempo passíveis de serem apreendidas em um estudo de cidades e 

municípios e sobre o caráter didático pretendido por essas publicações. 

Embora os autores e obras citados não empreendam uma análise sobre as tensões 

atinentes à noção de tempo histórico, consideramos que pensar os processos de 

emancipação na Baixada Fluminense, enquanto objetos de estudo para a pesquisa 

histórica, implica que discutamos as múltiplas temporalidades que coexistem no espaço 

do vivido e que atuam na formulação de discursos que visam contar a história local. 

Reinhart Koselleck busca “compreender os resultados históricos por meio de uma 

estratificação temporal que pretende solapar a oposição entre o linear e o circular.” 

Koselleck aprofunda sua tese: busca entender os modos como são narradas as 

experiências históricas no contexto do tempo estratificado. Assim, estabelece uma 

tipologia ancorada no registro, na continuação e na reformulação da história. A partir de 

então, Koselleck identifica os tipos de historiografia que surgem, dadas as interpolações 

estabelecidas entre essas formas de narrativa e os três modos de experiência: a curta, a 

média ou a longa duração (KOSELLECK, 2014, 19-25). 

Assim, as obras que se inscrevem sob a égide de uma historiografia produzida 

fora do âmbito acadêmico tendem a se pautar em experiências de longa duração no que 

concerne a formação das municipalidades na Baixada Fluminense. Ao continuarmos nos 

                                                           
5
 “O Programa Integrado de Educação para o Patrimônio Cultural, desenvolvido pelo Governo do Estado 

do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Cultura, por meio do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural 

– Inepac, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e o Sesc, visa desenvolver um 

conhecimento crítico que possibilite às comunidades se apropriar do patrimônio cultural que lhes 

pertence. O programa pretende capacitar os professores da rede estadual de ensino para que estes possam 

compreender melhor sua identidade cultural e, juntamente com seus alunos, reconhecerem a importância 

do patrimônio cultural da sua região.” (TORRES, 2008). 
6
Os capítulos são assinados por historiadores, geógrafo, antropóloga, pedagogo e artista gráfico. 
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apoiando nos pressupostos de Koselleck, afirmamos que essa opção de escrita tende a 

homogeneizar experiências, apontando para uma redução nas expectativas.
7
 Nesse 

sentido, esse modelo narrativo se constitui em exemplo de registro e continuação de 

uma dada percepção acerca da história. Ao pensarmos no caráter de exemplaridade 

dessas narrativas, a perspectiva memorialista também fornece padrões interessantes para 

pensarmos a escrita da história de alguns dos jovens municípios citados, pois, de acordo 

com Beatriz Sarlo:  

 

Um princípio organizador simples exerce sua soberania sobre acontecimentos 

que a história acadêmica considera influenciados por princípios múltiplos. 

Essa redução do campo das hipóteses sustenta o interesse público e produz 

uma nitidez argumentativa e narrativa que falta à história acadêmica. Não só 

a história de massas recorre ao relato, como não pode prescindir dele (à 

diferença do abandono frequente e deliberado do relato na história 

acadêmica); portanto, impõe unidade sobre as descontinuidades, oferecendo 

uma “linha do tempo” consolidada entre seus nós e desenlaces (SARLO, 

2007, 14). 

 

Assim, a escrita da “história de massas”, ainda que com uma autoria inscrita nos 

limites de uma formação acadêmica específica, possui elementos que a tornam atraente 

ao grande público e problemática entre os pares. Tal constatação integra um conjunto de 

barreiras interpostas entre as produções acadêmicas e um público amplo e que tornam as 

narrativas produzidas no âmbito de uma historiografia de massas, uma fonte que 

provoca o debate acerca das operações que dão conta da construção identitária desses e 

nesses municípios. 

Nos limites da compreensão de uma “história de massas”, tal como concebida 

por Sarlo, destacamos o exemplo do pequeno volume intitulado “Nossa Gente”, 

publicado por ocasião das comemorações do 10º aniversário da cidade, por iniciativa da 

prefeitura municipal de Mesquita. Trata-se de uma coletânea de pequenas biografias de 

moradores da cidade. De acordo com o prefácio, assinado pelo então prefeito da cidade, 

Artur Messias: “O livro Nossa Gente reflete Mesquita a partir das pessoas que moram 

aqui. Descreve o espaço físico e concreto que é a cidade pelo olhar das vivências e dos 

                                                           
7
 Os conceitos de experiência e expectativa são sintetizados por Koselleck: “A experiência é o passado 

atual, aquele no qual acontecimentos foram incorporados e podem ser lembrados. Na experiência se 

fundem tanto a elaboração racional quanto as formas inconscientes de comportamento, que não estão 

mais, ou que não precisam mais estar presentes no conhecimento. (...) Algo semelhante se pode dizer da 

expectativa: também ela é ao mesmo tempo ligada à pessoa e ao interpessoal, também a expectativa se 

realiza no hoje, é o futuro presente, voltado para o ainda-não, para o não experimentado, para o que 

apenas pode ser previsto.” (KOSELLECK, 2006, 309-10).  
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sentimentos daqueles que a habitam” (MESSIAS, 2009, 4). A escolha dos biografados 

foi aleatória, exceto pelo fato de que todos são moradores da cidade e contam, em geral, 

histórias que difundem padrões de luta e superação de adversidades. Alguns perfis 

abordam, ainda que sucintamente, o envolvimento no processo de emancipação do 

município. Nesse caso, o recurso representado pela utilização de narrativas de vida, 

antes de propor uma discussão sobre tensões políticas e sociais que perpassam a história 

da cidade, vai de encontro ao propósito de ratificar o caráter aguerrido do mesquitense 

e, num aspecto mais amplo, do baixadense. Na “orelha” do livro, um texto assinado 

pelo jornalista Maurício Kubrusly, aconselha: “puxe a cadeira, esqueça o relógio e 

vamos ouvir uma penca de histórias de verdade!” Porém, Marcia Gonçalves nos adverte 

sobre o  

 

status certamente extremado e banalizador das verdades maiores que apenas 

os relatos em primeira pessoa poderiam guardar – o que, de certa forma, 

retomaria a passagem bíblica da dúvida de São Tomé, na medida em que o 

fato só é considerado legítimo se tiver sido vivido ou presenciado por quem o 

narra (GONÇALVES, 2012,47) . 

 

Avaliar os propósitos visados com a divulgação dessa obra torna-se pertinente 

para analisar as nuances da conformação de uma cultura histórica nesses municípios. 

Interessa-nos apreender os mecanismos que têm sido mais utilizados para atestar, 

construir e ensinar por meio de narrativas que deem conta de um passado comum. 

Concordarmos que: 

 

A cultura histórica de uma sociedade pode ser, muitas vezes, analisada por 

uma perspectiva político-discursiva, e para isso é necessário indagar sobre os 

agentes e instâncias chaves que intervêm na produção e difusão dos 

constructos simbólicos que a configuram. A análise dos motivos destas 

intervenções, seja para fortalecer a identidade, promover a coesão de um 

grupo ou legitimar um domínio, assim com as mensagens nucleares que 

destinam a esses fins, podem ser estudadas tanto em uma perspectiva teórica 

geral, como mediante a estudos de casos pertinentes. Ambas abordagens nos 

interessam. (SANCHEZ MARCOS, 2009, 4-5) 

 

Dessa forma, constatamos no trecho assinado por Kubrusly, um apelo ao uso de 

aspectos do biográfico como recurso capaz de conferir autenticidade aos relatos, 

tornando-os representativos para a construção de um padrão identitário mesquitense. 
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Cumpre-nos, também, investigar o papel e os interesses da prefeitura que, por ocasião 

do primeiro decênio da conquista da emancipação, promoveu a publicação.      

O exemplo mesquitense nos leva a discutir a premissa, segundo a qual, “uma 

história fria e distante, seria socialmente inerte e apenas operativa. Estaria próxima de 

uma erudição estéril” (SANCHEZ MARCOS, 2009, 2-3). Assim, trazemos ao debate 

outro particular exemplo de produção acerca da história de outro desses municípios: a 

obra intitulada “História da formação de Queimados” (TEIXEIRA, 2014). O 

lançamento foi divulgado pelas mídias locais, informando que a Secretaria Municipal de 

Educação seria responsável pela compra e distribuição do livro às escolas da rede 

pública municipal e que o mesmo seria “referência de pesquisa sobre a história do 

município.”
8
 Na apresentação da obra, o autor nos dá indicações acerca das premissas 

que orientam sua proposta de escrita da história local: 

 

Este não é livro de historiador. Esse fato o priva das virtudes do rigor e do 

método. Não compulsou documentos originais, não foi aos lugares verificar 

in locum os sítios que foram palco dos acontecimentos, não se debruçou 

sobre empoeirados arquivos de cartórios e sacristias, “inçados de quilos” de 

lembranças, de alegrias e tragédias. Não foram utilizadas teorias 

informadoras do estudo. (...) Não foi outra a perspectiva: permitir que as 

poucas efemérides registradas de Queimados chegassem a quem venha a se 

dedicar a conhecê-las (TEIXEIRA, 2014, 5 – grifos do autor). 
 

 Ao fazer tal afirmativa, Teixeira se justifica: não é historiador. Coloca em 

evidência, a clivagem entre os discursos historiográficos construídos dentro das 

universidades e aqueles produzidos para “as massas”. Essa clivagem, para além das 

questões teórico-metodológicas citadas, evidencia o alcance popular significativo obtido 

pela história de massas. Essas narrativas nem sempre chegam ao grande mercado 

editorial. Porém, acabam por se disseminar mais facilmente entre a população local, 

pois, “ao contrário da boa história acadêmica, não oferecem um sistema de hipóteses, 

mas certezas” (SARLO, 2007, 15). Por entendermos que tais certezas atuam como 

pilares fundamentais para a compreensão das operações que conduzem à construção de 

identidades, inferimos que o cunho memorialista de tais obras atua fortemente no 

sentido de sedimentar laços de pertença e continuidade entre citadinos e cidade. De tal 

modo, constituem-se em discursos que não podem ser rejeitados pela historiografia, 

                                                           
8
 Disponível em: http://www.queimados.rj.gov.br/noticias_publicacao.asp?idArea=5&idn=1032. Acesso 

em 24/09/2015. 

http://www.queimados.rj.gov.br/noticias_publicacao.asp?idArea=5&idn=1032
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especialmente para o campo que se propõe a discutir as imbricações entre escrita e 

ensino de história.  
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O Correio da Manhã e sua Reforma 

Daiana Maciel Areas 

Doutoranda do PPGHS – UERJ FFP 

 

Este artigo tem o objetivo de fazer uma breve análise da modernização e ade-

quação do jornal Correio da Manhã, nos anos de 1950 e 1960, em busca da ampliação 

da carteira publicitária, fonte de renda fundamental para garantir a manutenção e sobre-

vivência da produção redacional desta folha. Abordando a trajetória do CM, principal 

periódico do período supramencionado, percebemos que a permanência de característi-

cas marcantes como a “ortografia da casa” e construção mítica da “voz do dono” na 

linha editorial do periódico foram mais fortes do que as rupturas necessárias para o 

crescimento da carta publicitária da folha.     

 O Correio da Manhã, matutino carioca, fundado no início do século XX, pelo 

jornalista Edmundo Bittencourt é considerado por muitos profissionais de imprensa, o 

jornal mais importante e influente nos anos de 1950. Podemos destacar que, para além 

dos reformadores pioneiros – Diário Carioca, Última Hora e Jornal do Brasil – outros 

periódicos como o Correio aderiram ao processo de modernização, adequando-se aos 

novos tempos.  

Para Juarez Bahia, o reaparelhamento técnico da imprensa teve por função aten-

der às exigências da nova sociedade, que se instaurara no pós-guerra e no processo de 

redemocratização. (BAHIA, 1990, p. 266.) O CM, foi sensível as transformações técni-

cas.(...) Os grandes jornais, como O Estado de S. Paulo e o Correio da Manhã, se ante-

cipam na aquisição de novos equipamentos. Matutinos e vespertinos lutam para con-

quistar novos públicos. A propaganda ingressa numa nova era. São todos protagonistas 

de uma etapa de modernização que faz parte do ritmo nacional. (BAHIA, 1990, p. 379) 

O CM foi criado pelo jornalista Edmundo Bittencourt, em 15 de junho de 1901, 

no Rio de Janeiro. O jornal era diário e matutino e foi durante as cinco primeiras déca-

das de sua existência, um dos principais órgãos da imprensa brasileira, sempre reconhe-

cido como um "jornal de opinião" (RIBEIRO, 2003, p. 157). Sua fundação pode ser 

associada ao contexto da Revolução Federalista, que eclodiu nos primeiros anos da Re-

pública (1893-1895), no estado do Rio Grande do Sul, e dos eventos que a ela se suce-

deram. (ABREU, 2010) 

No editorial de lançamento o periódico destacava que tinha a característica de 

“independência, o compromisso público com a verdade e a opinião”, que foram descri-

tas inúmeras outras vezes em suas páginas. (Correio da Manhã, 15/06/1901, p. 2.) Se-
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gundo Ribeiro, o público alvo inicial era composto por representantes da pequena bur-

guesia urbana, escalões médios da administração, militares, comerciantes, professores e 

donos de pequenas empresas. (RIBEIRO, 2007. p. 64.) 

Entre tanto foi na gestão de Paulo Bittencourt, filho do fundador que o jornal, 

que a marca jornalística de apartidário e defensor da democracia e legalidade foram 

fortalecidas. Foi o momento que a vida de seu dono se confundiu com a trajetória do 

periódico.  Bittencourt assumiu a direção do jornal, junto com seu pai, no ano de 1923.  

Como jornalista e redator chefe do Correio da Manhã, Paulo Bittencourt fez a-

gressiva oposição ao governo do presidente Artur Bernardes (1922-1926), sendo preso 

na ilha Rasa durante todo o ano de 1926. Em março de 1929, mesmo ano de sucessão 

presidencial, recebeu de seu pai a propriedade e a direção definitiva do jornal.  

Em suas memórias, Samuel Wainer, proprietário da Última Hora, atribuiu ao 

jornalismo dos anos 1950 a característica peculiar de ter sido sempre a “voz do dono”, 

isentando-se, porém, dessa mesma imagem, ao criticar os demais proprietários. Em sua 

opinião, essa perspectiva seria predominante no noticiário, diferentemente do que ocor-

ria em outros países. Wainer destaca que este período a ligação entre o publico e o pri-

vado esteve presente. Referindo se ao Correio argumenta que o perfil do jornal foi cu-

nhado em meio as práticas e relações políticas e que sempre ocorreu a contrapartida. 

 

Paulo tinha um poder equivalente ao dos barões feudais da Idade média, até 

porque o Brasil daqueles tempos abrigava uma sociedade colonial, desprote-

gida, indefesa.(...) “Saiu no jornal”, dizia-se, num tom de quem afirma uma 

verdade incontestável, irremovível. (...) Nos anos 50, essa postura imperial da 

imprensa era muito mais aguda, e não há ninguém melhor que Paulo Bitten-

court para ilustrá-la (WAINER, 1998. p.133). 

 

Para Wainer, portanto, haveria, no cotidiano de produção das notícias, um con-

trole que garantia a predominância da “voz do dono” sobre o conjunto da redação. A 

redação do matutino CM era apresentada como exemplo de submissão aos “impulsos, 

ódios e amores” de seu proprietário, ou ao controle de Paulo Bittencourt.  (WAINER, 

1998, p.136) 

O jornalista afirma que seu jornal Última Hora, criado em 1951 faria frente ao 

que ele vai intitular “clube da imprensa”, dando ênfase a importância do Correio.(...) os 

grandes jornais brasileiros, (...). O maior deles era o Correio da Manhã, o poderoso 

feudo de Paulo Bittencourt, seguido pelo Diário de Notícias, da família Dantas. 

(...)Havia vários jornais, e alguns deles tinham boa penetração, mas não se podia com-
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para – los de modo algum com o que representavam os grandes, sobretudo o CM. 

(WAINER, 1998, p.135-136) 

 Esta importância foi construída pelos profissionais que passaram na redação e 

que associados a família Bittencourt imprimiram a “ortografia da casa”, marca do jor-

nal – conhecido por textos muito bem redigidos e com qualidade no conteúdo. Esta ca-

racterística está associada ao desenvolvimento e solidificação do Correio, como grande 

empresa de comunicação. Nelson Werneck Sodré destaca que o jornal passou por três 

fases distintas: a primeira, de 1901 até 1923, correspondendo à gestão do jornalista Pe-

dro Leão Veloso (Gil Vidal) na chefia da redação; a segunda, entre 1923 e 1962, quando 

a chefia da redação foi ocupada sucessivamente pelos jornalistas Pedro da Costa Rego, 

também político, Antonio Callado e Luiz Alberto Bahia; e a terceira fase, a partir de 

1963 até seu desaparecimento por completo em 1974. (SODRÉ, 1999, 174) 

Já na primeira fase, o periódico contou não apenas com a experiência de Leão 

Velloso, mas também com a colaboração de profissionais reconhecidos meio jornalísti-

co e literário, como Augusto Frederico Schmidt, Rui Barbosa, Coelho Neto, Arthur A-

zevedo, Graciliano Ramos, Aurélio Buarque de Holanda e Gondin da Fonseca, o que 

lhe garantiu tornar-se referência de qualidade editorial e gráfica, para os padrões da é-

poca. 

Quando a  direção e a propriedade do periódico passou para as de Bittencourt, no  

final dos anos 1920 – o direcionamento foi para busca crescente de investimentos em 

publicidade. Segundo Ribeiro, o jornal orientou-se também para a ampliação do seu 

público, buscando a classe média alta. (RIBEIRO, 2007, p.64) 

Segundo a mesma autora, a orientação editorial e a linha argumentativa destaca-

vam-se pela inspiração liberal, o que era apresentado nos textos do jornal como distinto 

daquilo que era feito nos demais periódicos. Esse diferencial, sendo denominado por 

Costa Rego de “ortografia da casa”, foi construído com base na adoção de uma lingua-

gem apurada e no posicionamento independente mantido pelo jornal. (RIBEIRO, 2007, 

p.64) 

Outro diferencial do CM era o papel desempenhado pelo redator chefe, Costa 

Rego, amigo e braço direito de Paulo Bittencourt, em sua administração. O jornalista 

teria sido responsável por implantar mudanças na redação que ajudaram a constituir 

uma linguagem e estrutura mais coesa para o jornal, buscando a produção de textos 

“bem escritos” e revisados. Costa Rego fazia a leitura de todas as matérias importantes e 

selecionava as colunas que seriam publicadas e quando o seriam. 
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Em fevereiro de 1945, o Correio publicou a depois famosa entrevista de José 

Américo de Almeida, escritor e ex-ministro do governo Getulio Vargas. Na entrevista, 

José Américo criticou o Estado Novo e defendeu a realização de eleições democráticas 

e a liberdade de expressão, que havia sido cerceada pelo regime. O jornalista que reali-

zou a entrevista foi Carlos Lacerda, ainda repórter do CM. Na ocasião, o Departamento 

de Imprensa e Propaganda (DIP) não reagiu e a entrevista,  Ana Paula Goulart Ribeiro, 

tornou-se um marco importante na história do Correio da Manhã, sempre lembrada em 

seus editoriais de aniversário, para reafirmar a imagem e a argumentação de que este se 

constituía como um órgão liberal, “combativo” e “corajoso”. (RIBEIRO, 2007, p. 65) 

No primeiro quinquênio dos anos de 1950, Antonio Callado, assumiu a chefia da 

redação, no lugar de Costa e Rego e iniciou um processo de modernização administrati-

va e gráfica objetivando inserir o periódico nas exigências do mercado publicitário.  

Além das transformações implementadas na linha editorial, que seguiam as ori-

entações do modelo “norte-americano”, Paulo Bittencourt, a partir de 1955, modernizou 

o parque gráfico do jornal com a introdução de oito novas rotativas Hoe (de fabricação 

norte americana), no lugar da antiga Man (fabricação alemã). O novo equipamento le-

vou o periódico a modificar o tamanho, suprimindo as colunas de 55 centímetros com 9 

colunas para 50 centímetros e 8 colunas.  

Nessa época o CM, era publicado sempre em dois cadernos, com exceção das e-

dições de domingo, compostas por cinco cadernos que incluíam os suplementos esporti-

vos e recreativos, o “caderno agrícola” e o suplemento de histórias em quadrinhos 

“Prisma”. Na edição de sexta feira, saía o caderno ilustrado “Singra”, que compunha 

artigos e reportagens sobre regiões do Brasil e do exterior e histórias em quadrinhos, 

entre outros textos. Em todas as edições, os artigos assinados referentes à economia e 

política saíam sempre no 1º caderno e na 2ª página, alternando os dias de cada articulis-

ta, dentre os colaboradores permanentes. Já o editorial era diário, publicado na 6ª página 

do mesmo caderno. Com a remodelação Callado trocou a publicação do editorial que 

antes era na 4ª página para a 6ª. (RIBEIRO, 2007, p.68) 

Ao assumir a redação da folha, Callado recebeu de herança a estrutura de produ-

ção de notícias criada por Costa Rego. Mesmo tendo conduzido a reformulação do jor-

nal, na chefia da redação, Callado sugeria aos colegas (CALLADO apud ANDRADE, 

1991, p. 98) que ficava mais confortável no dia a dia da produção das notícias e na atua-

ção literária.  
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Neste período, Luiz Alberto Bahia tornou-se redator chefe, substituindo Antonio 

Callado. Em entrevista a Jeferson Andrade, o jornalista destaca esse momento como 

sendo de continuação do processo de modernização.  

 

(...) a grande independência dos jornais da época repousava muito nos anún-

cios classificados (...). Na medida em que o país se modernizava, começaram 

a surgir as agências de publicidade, aparecendo os anúncios de prestígio, de 

bancos, de indústrias, da indústria automobilística. Tudo isso acabou deter-

minando uma mudança, em última análise, da relação do jornal, da sua opini-

ão, com o seu perfil de renda. (BAHIA, apud ANDRADE, 1991, p.105)  
  

Bahia foi afastado da direção do jornal em 1962, por determinação de Paulo Bit-

tencourt, que, segundo informado pelo jornalista, não aprovava a virulência dos textos 

por ele veiculados, nos editoriais, sobre o então governador do estado da Guanabara, 

Carlos Lacerda. 

O jornalista relembrou o impacto, no jornal, da ampliação da publicidade. Para 

ele, ainda que o Correio veiculasse manifestações contrárias à transferência da capital 

para o Centro Oeste, a carteira publicitária do jornal sofria pressões, principalmente por 

parte da indústria automobilística, que dela participava com aportes consideráveis. A 

atuação dos lobistas do transporte rodoviário também pressionou para que fosse reduzi-

da, no jornal, a veiculação de matérias favoráveis às ferrovias e ao comércio de cabota-

gem.   

(...)Desde o tempo do Callado, essas pressões (agências publicitárias) passa-

ram a existir. O peso do classificado diminuía, o perfil do anunciante começa 

a ser distinto. (...) O ferroviarismo não sustentava uma coluna, enquanto o 

rodoviarismo sustenta o jornal inteiro. (...)A transformação de um país não 

industrializado em um país industrializado, acarretando a mudança do perfil 

da carteira publicitária do nosso jornal. (BAHIA, apud ANDRADE, 1991, 

p.105)  

 

Bahia destaca, portanto, que o poder que passavam a deter, nos anos de 1950 e 

1960, as agências publicitárias, determinava, na prática, o novo padrão a ser seguido nos 

jornais. Para o jornalista, “quando um jornal afeta certo interesse, de um produto, de um 

serviço, agenciado por determinada agência, quando esta aborda um jornal, questionan-

do, argumentando, não está falando apenas com o poder daquele anunciante. Ela tem 

muitas verbas, e ela faz mídia.” (BAHIA apud ANDRADE, 1991, p.106) Por conta do 

lobby publicitário, o CM mudou seu estilo editorial – “Aí aparece então a mudança do 

estilo do Correio da Manhã, do editorial falante, meio inconsequente. Esse editorial for-

te começa a ser quebrado por influência da mudança do perfil da carteira publicitária”. 

(BAHIA apud ANDRADE, 1991, p.106) 
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Podemos depreender da leitura do depoimento de Luís Alberto Bahia que a ade-

quação do CM à expansão do mercado publicitário deu-se de forma gradual, atingindo, 

finalmente, a produção dos editoriais. No mesmo período, a folha perderia leitores e 

verba publicitária para seu então principal corrente, o Jornal do Brasil, mais sensível às 

mudanças do mercado do final dos anos 1950 e que promoveu, mais rapidamente, mu-

danças importantes em seu layout. 

Para disputar mercado com o JB, Paulo Bittencourt contratou então o jornalista 

Jânio de Freitas, que assumiu a direção e a chefia da redação em 1963, tendo por objeti-

vo aprofundar as reformas iniciadas na gestão de Antonio Callado, nos anos 1950.  

A reforma proposta por Janio de Freitas, a partir de 1963, contaria com profis-

sionais conhecidos no meio jornalístico, como Amílcar de Castro, José Ramos, Dácio de 

Almeida, alguns deles oriundos das reformas do JB. Antes de modificar a parte gráfica e 

editorial, entretanto, Freitas alterou a parte administrativa.   

Para além da gestão administrativa Freitas reconfigurou graficamente o jornal 

criando uma última página no 1º Caderno, para publicação das crônicas de Carlos Dru-

monnd de Andrade e para o editorial que desde 1953 estava localizado na 6ª  página  do 

mesmo caderno. O objetivo do novo editor chefe era que o leitor tivesse a gama de notí-

cias primeiro, no final, a opinião do jornal sobre o tivesse lido.  

A reforma proposta por Freitas não teve continuidade. Em agosto de 1963, Paulo 

Bittencourt faleceu e o periódico foi alvo de uma disputa judicial entre a segunda esposa 

do proprietário, Niomar Moniz Sodré e Sybil Bittencourt, filha do primeiro relaciona-

mento de Paulo. Mesmo lutando na justiça pelo direito a administração do periódico, 

Niomar assumiu ainda em 1963.
1
Pela instabilidade criada na disputa que atingiu dire-

tamente a redação, Jânio de Freitas decidiu se desligar do periódico. A viúva de Bitten-

court nomeou Osvaldo Peralva para o cargo e este revogou as modificações feitas por 

Jânio e o jornal voltou ao seu antigo formato. 

A partir da administração de Niomar e as posições tomadas pela chefia de reda-

ção ao lidar com o processo de instabilidade política do país levaram a marca jornalísti-

ca do Correio a perda significativa de espaço no mercado publicitário e a morte paulati-

na do principal periódico da antiga capital do país, Rio de Janeiro.  

As modificações gráficas do Correio da Manhã na segunda metade da década de 

1950 foram frutos da nova conjuntura enfrentada pela imprensa brasileira, que não con-

                                                 
1
 Apenas em 1965 o Supremo Tribunal Federal, ratificou o direito da mulher de Bittencourt de herdar e 

administrar o Jornal.  
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seguia mais se manter com favores políticos e empréstimos em bancos oficiais. Muitos 

jornais consolidaram-se e mantinham-se cada vez mais com a publicidade, crescente no 

período. Para entender essa dinâmica, analisamos informações do Anuário Brasileiro de 

Imprensa, referentes ao faturamento do Correio, no ano de 1958. 

 

O faturamento do Correio da Manhã, no ano 1958, foi composto dos seguin-

tes dados - receita -  7,4 milhões em assinaturas e 24,8 milhões em vendas  

avulsas e 236 milhões de cruzeiros de publicidade -  despesas - 53,7 milhões 

na compra de papéis e tinta, 51,1 milhões despesas comerciais,  45, 3 milhões 

nas oficinas, 41, 6 milhões na redação  e 33,4 milhões na  administra-

ção.(Anuário Brasileiro de Imprensa, 1958 apud  RIBEIRO, 

2003. p. 18). 
 

Apenas com as verbas de publicidade o saldo das receitas ultrapassava as despe-

sas, gerando o lucro de 16 milhões de cruzeiros – um dos maiores faturamentos em pu-

blicidade entre os jornais do período. Ao longo dos anos 1950, no entanto, o CM foi 

perdendo sua carteira publicitária. Podemos atrelar a redução das entradas de recursos 

de publicitários à paulatina modernização e a melhor adequação de outros periódicos ao 

mercado, em especial ao fortalecimento do JB, periódico que se adequou à nova dinâ-

mica das reformas por meio de mudanças drásticas na sua apresentação gráfica e na 

apresentação de uma posição mais “neutra” diante dos assuntos nacionais. (FERREIRA, 

1993,  p. 155) 

A continuidade da modernização do parque gráfico e do padrão editorial, com a 

adoção de uma linguagem mais “objetiva” e “simplificada” e o aumento dos aportes de 

verbas publicitárias, propiciado com a ampliação da industrialização, na década de 

1950, apresentou, no entanto, limites concretos. Utilizando o CM como exemplo pode-

mos entender que a adoção de uma gestão mais moderna não implicava a eliminação de 

formas arcaicas e paternalistas de administração.  

Os interesses políticos continuavam a se sobrepor. Durante o processo de mo-

dernização, os jornais tiveram uma atuação ambivalente. A modernização direcionou 

algumas empresas para a autonomização, mas sua liberdade de ação não era total. Se-

gundo Ribeiro, o campo jornalístico nunca conseguiu assumir o papel de “vigilante” do 

Estado, ideário pregado pelo jornalismo americano e perseguido, em parte, pelos perió-

dicos brasileiros da década de 1950. (RIBEIRO, 2003. p. 21) 

O jornalismo brasileiro nunca pode, portanto, exercer plenamente uma vigilância 

sobre o Estado, no sentido clássico do liberalismo, o que era pregado pelo CM desde a 
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sua fundação. Nem mesmo ele se desprendeu o suficientemente dos personagens e do 

cenário político, funcionando ainda como esfera de disputa de interesses. 

Essa característica do meio jornalístico, que se apresenta em uma relação simbi-

ótica com a esfera política, se espelha pela estruturação das empresas jornalísticas. Os 

principais jornais tinham estrutura familiar e sua administração aproximava-se de um 

“legado dinástico” (RIBEIRO, 2003. p. 24). O modelo de gestão administrativa era co-

mo algo híbrido, girando em torno da racionalidade e do personalismo, sendo exemplo o 

jornalista Paulo Bittencourt, na administração do Correio da Manhã. 
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O ateísmo da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos (ATEA): influências do 

iluminismo na busca pela identidade ateísta brasileira
1
 

Danilo Monteiro Firmino 

Bolsista CAPES 

Introdução 

A ateísmo, ao menos de acordo com o dicionário Michaelis, consiste na 

“doutrina que nega categoricamente a existência de Deus ou qualquer outra divindade”.
2
 

Analisando o termo em sua origem grega, “a” tem o significado de “não” ou “sem” e 

“theos” o significado de “deus”, o que não indica exatamente que o ateu negue a 

existência dos deuses, mas apenas que não tem crença neles. O autor Michel Martin 

afirma existir um entendimento mais amplo e comum onde o ateu não é apenas quem 

não segue um deus ou os deuses, mas sim alguém que não acredita na existência desses 

seres (MARTIN, 2010:9-10). Existe ainda o entendimento do ateu como um indivíduo 

que não acredita em quaisquer manifestações que não possam ser explicadas 

“racionalmente”, de forma materialista ou científica. Essa é a visão da Associação 

Brasileira de Ateus e Agnósticos (ATEA). 

Essa instituição foi criada por Daniel Sottomaior, Alfredo Spínola e Maurício 

Palazzuoli em 31 de agosto de 2008 e reúne cerca de 17000 associados
3
, sendo seu 

objetivo a “luta contra a discriminação que os ateus sofrem na sociedade brasileira e 

pela verdadeira laicidade do estado”. Seu twitter é atualizado diariamente, contando 

com 14,4 mil seguidores e 64,4 mil “twettes”
4
; o Youtube

5
 possui 15.687 inscritos, com 

29 vídeos; a página oficial
6
 contem depoimentos de “conversões” ao ateísmo, links das 

ações da ATEA em defesa da laicidade, canais de denúncia, voluntariado e uma série de 

categorias sobre ateísmo e a defesa do mesmo; o Facebook
7
 da instituição é atualizado 

diariamente, contendo quase 700 mil inscrições e seguidores, com 25.998 fotos, além de 

intensa participação tanto de ateus quanto não ateus.  

A comunicação pretende demonstrar que parte da identidade ateísta pretendida 

pela ATEA, baseada na defesa da realidade fundamentada na “razão”, encontra seus 

                                                           
1
 Esta comunicação é um recorte do capítulo 1 da dissertação de mestrado que até o presente momento 

não foi concluída.  
2
 Dicionário Michaelis online, disponível em http://michaelis.uol.com.br, acesso em 07 de junho de 2017. 

3
 Últimos dados oficiais são de janeiro de 2016, ver https://www.atea.org.br/sobre/, acesso em 07 de 

junho de 2017.  
4
 Os dados foram recolhidos no Twitter da instituição em 07 de junho de 2017. Disponível em: 

https://twitter.com/ateaorgbr, acesso em: 07 de junho de 2017.  
5
 Disponível em: https://www.youtube.com/user/ATEAorgBR, acesso em: 07 de junho de 2017. 

6
 Disponível em: https://www.atea.org.br, acesso em: 07 de junho de 2017. 

7
 Disponível em: https://www.facebook.com/pg/ATEA.ORG.BR, acesso em: 07 de junho de 2017.  

http://michaelis.uol.com.br/
https://www.atea.org.br/sobre/
https://twitter.com/ateaorgbr
https://www.youtube.com/user/ATEAorgBR
https://www.atea.org.br/
https://www.facebook.com/pg/ATEA.ORG.BR
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princípios em discussões que surgiram no contexto do Iluminismo. Nesse sentido, ganha 

importância Barão de Holbach, filosofo ateísta radical, que propunha a eliminação e 

substituição da religião por uma cosmovisão ateísta. Ateísta radical e militante, o 

filósofo considerava a religião o pior dos males da sociedade, em uma concepção muito 

parecida com a da instituição, procurando na razão e no ateísmo a “salvação” em um 

mundo mergulhado em ignorância religiosa.  

 

O século XVIII: A primazia da razão e o ateísmo militante de Barão de Holbach 

Segundo Ernst Cassirer, “o século XVIII não assenta seus propósitos intelectuais 

mais vigorosos e seu característico dinamismo espiritual na rejeição da fé, mas no novo 

ideal de fé que ele promove e na nova forma de religião em que ela se encarna” 

(1992:191). O homem não deve mais se submeter a uma religião e nem ela deve ser 

submetida a uma força superior estranha, a religião deve estar estabelecida nos limites 

da razão: para ser válida precisa de uma virtude própria, deve ter uma aplicação moral 

prática (CASSIRER, 1992:225-226). Para o autor,  

“O século XVIII está impregnado de fé na unidade e 

imutabilidade da razão. A razão é una e idêntica para todo o 

indivíduo-pensante, para toda a nação, toda a época, toda a 

cultura. De todas as variações dos dogmas religiosos, das 

máximas e convicções morais, das ideias e dos julgamentos 

teóricos, destaca-se um conteúdo firme e imutável, consistente, e 

sua unidade e sua consistência são justamente a expressão da 

essência da própria razão” (CASSIRER, 1992:23).  

  

A filosofia do iluminismo tenta explicar a natureza e o espírito através de si 

próprios, considerando-os não como algo obscuro e misterioso, mas capaz de ser 

acessível desde que possa ser explicado racionalmente (CASSIRER, 1992:73-73). De 

acordo com James Thrower, “uma vez banido do reino da experiência da vida para o da 

explicação racional, Deus tendia a desaparecer completamente, ao surgirem hipóteses 

mais naturalistas” (1971:94).  

 

Definindo o “ateu” e o “ateísmo”: da impiedade ao “ateu virtuoso”  

Um dos grandes objetivos da ATEA é a de formar uma identidade ateísta, 

identidade essa que encontra semelhança na concepção de ateu descrita por Barão de 

Holbach. Segundo Paulo Piva, o termo “ateu” foi pouco utilizado na história da filosofia 

até o século XVI, sendo sinônimo de ímpio, principalmente nas querelas religiosas do 

século XV. As acusações ofensivas de “ateu” foram utilizadas contra Erasmo de 
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Roterdã e Martinho Lutero nos debates teológicos, pois ambos negavam a ortodoxia 

católica (MINOIS 2014, 121:122). Foi nesse momento histórico que a palavra “ateu” 

passa a ganhar novamente algum sentido na mente europeia.  

Citando Lucien Fevbre, George Minois indica que durante século o XVI “o 

termo ateu era uma injúria que designava um herético, um cismático, um sacrílego, um 

heterodoxo ou qualquer pessoa que não compartilhasse da fé da comunidade a que 

pertencia” (MINOIS, 2015:121). Em sua obra, Lucien Febvre pretende responder a 

pergunta “O que vale a acusação de ateísmo no século XVI? ”. Segundo o autor, a 

palavra “ateu” “não tinha sentido estritamente definido, sendo empregada no sentido 

que bem se lhe queria dar (...) [mas] significa, pelo menos, incrédulo” (FEBVRE, 

2009:131;134).  

É com o filósofo Pierre Bayle que a palavra “ateu” começa a ganhar novos 

contornos. O autor Paulo Piva destaca a obra Pensamentos diversos sobre o cometa de 

Bayle como importante na mudança da concepção do ateísmo. Lançado na década de 

oitenta no ano de 1600, Bayle tinha a intenção de demonstrar que a moralidade não 

dependia necessariamente da religião. Assim, na medida em que o autor descreve uma 

sociedade imaginaria onde ateísmo e moralidade podem coexistir, desfaz uma série de 

preconceitos, rompendo assim a tradicional aliança entre moral e religião, passando o 

ateísmo a adquirir seriedade nos meios científicos da época (PIVA, 2003a:86). Em 

outro trabalho de Piva, o autor afirma que  Pensamentos “trata-se, na realidade, de uma 

apologia de Bayle, não do ateísmo como perspectiva cosmológica, mas do ateísmo 

como uma doutrina compatível com as ideias de bem, harmonia social e felicidade” 

(2003b:30).  

 

A razão e o ateísmo em Barão de Holbach  

O contexto da mudança do século XVIII se dará em conjunto com a 

fundamentação do materialismo como o principal elemento da causa ateísta. Assim 

sendo, o materialismo ateu francês foi de suma importância para o desenvolvimento do 

ateísmo, bem como para a definição do próprio conceito conforme defendido por 

Holbach. Paul Henry Thiry d’ Holbach (1723-1789) nasceu na região do Palatinado, 

sendo assim alemão de origem. Recebeu uma grande herança de seu tio, vindo a se 

estabelecer e morar em Paris durante a maior parte de sua vida. É possível ver o 

materialismo do autor em El buen sentido, o sea las ideas naturales opuestas a las 
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sobrenaturales (1821) que pretende ser seu livro menos denso, voltado para um público 

letrado menos culto.  

 Segundo Holbach, Deus é contra a moral e virtude, sendo caprichoso e injusto. 

O homem não precisa de Deus para ser virtuoso, bastando para isso que ele tente se 

portar de forma bondosa com seu próximo, pois a moral vem da reflexão interior e da 

natureza (HOLBACH, 1821:9-11). A religião não pode nortear a moral humana, pois 

causa conflitos e guerras, fechando o coração dos homens e acabando com o afeto de 

uns pelos outros, preocupando-se apenas com seus dogmas. O homem deve “despir das 

noções absorvidas durante a infância” (ISRAEL 2013:188), noções absurdas advindas 

das ideias de religião e sobrenatural. Apenas através da razão o homem pode buscar a 

verdade. Caso a religião seja analisada utilizando a razão, é possível perceber como não 

se sustenta, respeitada apenas porque não é compreendida. A religião nada mais é do 

que a ignorância das causas naturais sistematizada (HOLBACH, 1821:1).  

Para Holbach, todos os princípios religiosos são ilusões, pois não advém nem do 

raciocínio nem da experiência. Se os sentidos não são confiáveis, conforme afirmam 

alguns teólogos, não é possível acreditar na realidade de uma religião originada por 

antepassados com sentidos igualmente defeituosos e acreditar em milagres ainda que 

fossem feitos a plena vista (HOLBACH, 1821:160-161). Isso torna, segundo o autor, a 

fé contrária à razão (HOLBACH, 1821:158-159). Se os sentidos enganam o homem, 

afirmação que para Holbach é totalmente coerente, existe uma forma de se confirmar a 

razão e acabar com os erros: a experiência. Ela pode nortear o homem em suas análises, 

ajudando-o a utilizar sua razão para encontrar a verdade. É impossível para o homem ter 

ideia de Deus, pois Ele não se mostra para nossos sentidos.  

 Segundo o filósofo, o universo é uma causa para si mesmo, na medida em que 

ele não é um efeito criado, mas sim uma causa. Não é necessário nenhum motor 

invisível para cria-lo e movimenta-lo, pois ele se basta e nosso aparelho sensível e 

experiência confirmam essa informação. Na natureza tudo está em movimento, sendo 

incoerente acreditar que ela está morta e precisa de um “motor” sobrenatural para agir. 

Holbach diz “atenéos á las causas segundas y dejad á los teólogos su causa primera, de 

la cual no tiene necesidad la naturaleza para producir todos los efectos que veis” 

(HOLBACH, 1821:36). Se a natureza é a causa de todos os efeitos e produz leis fixas, é 

inconcebível existir alguma coisa que desafie essas leis imutáveis.  Os milagres são 

“ofensas” às leis da natureza e não podem ser provados pela razão, sendo o não 

entendimento dos processos da natureza e frutos de ações de charlatães.   
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 Em Minois, vemos a transcrição de um fragmento de Sistemas da Natureza 

(1770), polêmico livro de Holbach, onde o autor responde uma pergunta que faz a si: “O 

que é um ateu?” (MINOIS; 2014:497-498). Segundo Holbach: 

“O que é, de fato, um ateu? É um homem que destrói quimeras 

nocivas ao gênero humano para levar os homens de volta à 

natureza, à experiência, à razão. É um pensador que, tendo 

meditado sobre a matéria, sua energia, suas propriedades e suas 

maneiras de agir, não precisa imaginar, para explicar os 

fenômenos do universo e as operações da natureza, poderes 

ideais, inteligências imaginárias (...) 

Se, por um ateu, entende-se um homem sem entusiasmo, guiado 

pela experiência e pelo testemunho de seus sentidos, que vê na 

natureza apenas aquilo que realmente se encontra nela ou aquilo 

que ele tem condição de conhecer (...) uma pessoa que não sabe 

o que é um espírito e não vê nenhuma necessidade  de 

espiritualizar ou tornar incompreensíveis causas corpóreas (...) 

designa-se o homem que rejeita fantasmas, cujas qualidades 

odiosas e disparatadas são propícias apenas para perturbar e 

mergulhar o gênero humano numa demência muito nociva; se, 

digo eu, pensadores dessa espécie são aqueles a quem 

chamamos de ateus, então não podemos duvidar da existência 

deles, e eles existiriam em grande número, se a sabedoria da 

salutar física e da íntegra razão fosse mais difundida; se assim 

fosse, eles não seriam olhados nem como insensatos nem como 

furiosos (...) (MINOIS apud Holbach, 2014: 497-498)”. 

 

Como pode ser notado, o entendimento de Holbach sobre o que é ser um “ateu” 

se aproxima da concepção contemporânea mais utilizada e aceita. Conforme Minois 

afirma, “com D’Holbach, o ateísmo se torna adulto (...) dota-se de uma filosofia, o 

materialismo, de uma ciência, o mecanicismo e de uma moral, a lei da natureza” 

(MINOIS, 2014:498). Assim sendo, é possível ter em mente a grande importância de 

Holbach nos estudos sobre ateísmo, na medida em que, entre outras coisas, o autor 

define de forma concisa o “ateu”, ao mesmo tempo em que elabora um sistema ateísta 

dotado de filosofia, ciência e moral.  

 O mundo guiado por leis rígidas, à moda Newton, parece não precisar mais de 

um criador, pelo menos pela interpretação de alguns filósofos como Barão de Holbach. 

Do século XVIII em diante, é possível detectar o crescimento de uma série de sistemas 

filosóficos ateus, bem como filósofos com posicionamentos ateístas contundentes, como 

Marx, Freud e Nietzsche. O ateu como o homem que não acredita na divindade, no 

sobrenatural, materialista, encontra sentido na sua cosmovisão no “Século das Luzes”, 

embora cada momento histórico tenha sua própria especificidade.  
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A razão como um projeto: a formação da identidade ateísta pela ATEA  

Conforme destacou Zygmunt Bauman (2000), a identidade nunca é algo 

descoberto, mas sempre inventado.
8
 A formação de identidade e sua relação com o 

“outro” é uma abordagem que merece ser destacada nesta reflexão. Segundo Tadeu da 

Silva (2000), pois o mesmo acredita que, embora a identidade aparentemente seja 

definida por “aquilo que se é”, na verdade ela é uma “extensa cadeia de negações, de 

expressões negativas de identidade, de diferenças”.
9
 Assim sendo, a identidade não 

existe de forma “natural”, sendo sempre cultural e socialmente produzida. Além disso, a 

construção da identidade está sempre envolvida pela disputa de poder, pelo acesso aos 

recursos simbólicos e materiais, mas nem sempre essa disputa é igual. O autor afirma 

que “onde existe diferenciação – ou seja, identidade e diferença – aí está presente o 

poder. A diferenciação é o processo central pelo qual a identidade e diferença são 

produzidas”.
10

 Dessa maneira, ao afirmar uma identidade, o indivíduo está dizendo tudo 

aquilo que ele não é. Segundo tal modelo, o significado de determinada coisa só pode 

ser entendido em contraste com a diferença, pois não existe significado sem oposição – 

a significação é sempre relacional e depende da diferença entre opostos.
11

  

 A questão do “outro” que se coloca como formador da identidade da ATEA se 

apoia, em primeiro lugar, na defesa da laicidade do Estado, mas também se destaca pela 

defesa da utilização da razão e sua interpretação materialista no entendimento da 

realidade. Não se trata de apenas criticar a religião pela sua suposta corrupção ou males 

sociais, mas evidenciar uma possível irracionalidade de grupos religiosos, conforme 

encontram meios em sua religião para cometer uma série de crimes – é constante o 

compartilhamento na página do Facebook de casos de padres pedófilos, exorcismos que 

terminaram em morte, assassinados em nome da fé, entre outros. A questão do apelo à 

razão marca uma oposição entre “irracionalidade teísta” e “racionalidade teísta”, na 

medida em que evidenciam os usos da religião e fé em atos moralmente questionáveis e 

até mesmo criminosos. Assim sendo, o mote “Ateísmo: uma relação pessoal com a 

realidade”, tem por objetivo destacar a utilização da razão como um norte para o 

entendimento do mundo e da natureza, pautada principalmente na ciência, em especial 

aos estudos de biologia e física.  

                                                           
8
 BAUMAN (2000, pp. 21).  

9
 SILVA (2000, pp. 1).  

10
 Ibid. (pp. 3).  

11
 HALL (2000, pp. 153-154).  
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Nesse sentido, existe uma afirmação da identidade que se distancia dos teístas na 

medida que utilizada a razão para ser o guia da consciência e moral, ao mesmo tempo 

que defende um Estado laico que, por excluir a religião, pode tornar possível a 

igualdade entre teístas e ateístas. Assim sendo, um Estado que não é laico contém em si 

mesmo uma irracionalidade inerente, conforme diversas propagandas da ATEA que 

denunciam atos brutais de Estados não laicos. Assim sendo, enquanto a associação age 

em âmbito jurídico para a defesa da laicidade e utiliza seu site para publicar possíveis 

violações da laicidade, sua página no Facebook tem todo tipo de propaganda ateísta, 

laica e antirreligiosa. Abaixo, algumas propagandas da ATEA ajudam a ilustrar a defesa 

de uma razão inequívoca como um elemento que se opõe as possíveis superstições 

religiosas e aos possíveis atrasos provocados pela religião: 

 

Imagem 1

 

Imagem 2 
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Imagem 3 

 

Imagem 4 

Considerações finais 

Como foi possível observar, as propagandas da ATEA tem como preocupação 

enfatizar a utilização da razão, considerando Deus e a religiosidade como algo atrasado 

e irracional. A consciência torna possível uma vida moral sem a divindade, com o medo 

sendo um elemento importante para a religião. Nesse sentido, é possível verificar como 
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as palavras de Holbach sobre a religiosidade e o que é ser ateu encontram ecos nas 

propagandas e ações da instituição. 

Mobilizando um discurso antirreligioso, as vezes em conjunto com o apelo à 

razão, conforme a situação, sua identidade vai se moldando e modificando segundo as 

circunstâncias, porém já é possível identificar tanto nos posicionamentos da entidade 

quanto de seus seguidores o início de uma identidade: a de um sujeito antirreligioso, 

defensor da laicidade do Estado onde a religião precisa ser excluída do espaço público, 

onde a razão é o norte de suas reflexões. Essa razão está fundamentada, principalmente, 

na utilização da ciência como explicação dos fenômenos da natureza, adotando assim 

uma perspectiva muitas vezes materialista. Dessa maneira, embora longe de afirmar que 

exista uma forte identidade ateísta no Brasil, vê-se por meio da ATEA uma tentativa de 

separação entre “eu” e os “outros”, onde o sujeito ateu deve estar atento aos passos das 

religiões no espaço público. Tal perspectiva é possível ser identificada tanto nos 

frequentadores dos fóruns e discussões da ATEA, quanto em blogs e sites ateus de uma 

forma geral, em uma blogsfera ateísta em constante expansão. Esse padrão definido pela 

ATEA, certamente inspirado em experiências europeias e norte-americanas, parece ser 

definidor importante do que é “ser ateu” no Brasil atual.   
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1. Introdução  

  

 A Segunda Guerra Mundial possui vasta bibliografia sobre o tema. O assunto vem 

sendo exaustivamente trabalhado desde o seu desfecho ainda nos anos de 1940. Muitos 

trabalhos se dispõem a analisar as participações dos países membros do Eixo ou dos Aliados. 

No entanto, os países do Eixo recebem mais atenção principalmente por conta da Alemanha 

de Adolf Hitler. No Brasil, boa parte da bibliografia disponível é fruto de trabalhos que vem 

do exterior. No entanto, é cada vez maior o número de pesquisadores que se ocupam do tema 

principalmente pelo fato de que aqui no Brasil, nos anos de 1940, compôs-se uma grande 

rede de espionagem em favor dos países fascistas, basicamente germânicos. 

 Embora a rede contasse com a ativa participação de elementos teutos residentes no 

Brasil, era comum a adesão de brasileiros que não concordavam com a política de 

aproximação do nosso país com os Aliados, principalmente os Estados Unidos, e desejavam 

efusivamente uma aliança do governo de Getúlio Vargas com os nazistas. Boa parte desses 

brasileiros saiu das fileiras da extinta Ação Integralista Brasileira (AIB). A associação de 

caráter fascista espelhava-se principalmente nos tratados de Mussolini na Itália. Seus 

membros utilizavam de toda uma ritualística autoritária e são inegáveis as contribuições dos 

seus ex-membros em favor dos nazistas.  

Uma complexa rede de informações foi montada no Brasil durante a guerra, e teve 

como um de seus membros Raimundo Padilha. O ex-integralista era naquele momento o 

representante de Plínio Salgado no Brasil. E trabalhou em algumas frentes que minavam o 

esforço de guerra nacional e fortalecia a teia de informações montadas pelos nazistas. O 

intuito principal deste trabalho é descrever como funcionava o esquema de espionagem e a 

atuação dos ex-integralistas no processo, principalmente Padilha. A composição de uma 
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“célula verde” de espionagem no Brasil, suas atividades e a forma como encontrou seu 

desfecho. 

 

2. A Atuação dos Integralistas Durante a Segunda Guerra Mundial 

 

 Uma intensa atividade de espionagem, contra-espionagem, propaganda, sabotagem e 

colaboracionismo se formou no Brasil fomentado por ex-integralistas que, frustrados pelas 

últimas contendas com o governo Vargas e a ilegalidade da AIB, passaram a se dedicar às 

atividades ilegais de apoio ao Reich. Não cabe nesse momento novamente um detalhamento 

do modus operandi dos agentes, que vez ou outra, pouco se diferenciava das ações dos 

agentes alemães. Integralistas como Álvaro da Costa e Souza, Valêncio Wurch Duarte, Túlio 

Régis do Nascimento, Gerardo Mello Mourão, Oswaldo Rieffel França e ainda Raimundo 

Padilha atuaram de maneira significativa na criação de uma rede que promovia uma 

verdadeira linha direta o “sigma e a suástica” (HILTON, 1977, p. 297). 

Auxiliando mais diretamente ou com contribuições menores, os ex-integralistas 

atuaram de maneira a colaborar com o esforço de guerra nazista. De todos os colaboradores, 

o mais notório foi Túlio Régis do Nascimento. Capitão licenciado do exército brasileiro por 

problemas de saúde, “Túlio era integralista exaltado e partidário feroz dos regimes 

totalitários” (HILTON, 1977, p. 298) e por diversas vezes seus colegas testemunharam 

afirmações pró-germânicas vindas dele. Sua simpatia pelos eixistas pode ser explicada pela 

sua adesão ao integralismo. Sua participação na rede de espionagem germanófila foi 

provavelmente a mais direta e também conhecida dentre os inúmeros brasileiros que 

auxiliaram o Reich. A atuação de Nascimento se iniciou de maneira voluntária e seu papel 

deveria ser no sentido de conseguir novos brasileiros que atuassem junto ao levante de 

informações. Ainda no início de sua carreira como espião, Túlio já havia sido interceptado 

em uma missão: uma viagem aos Estados Unidos que o mesmo faria no intuito de captar 

informações militares. O processo contra Túlio não foi avante nesse caso, pois o chefe da 

polícia carioca, Filinto Muller, um elemento com simpatia germânica, procurou Régis 

Nascimento para repreendê-lo sobre o seu vacilo e apenas fez uma oitiva e liberou o suspeito. 

Não ouve abertura de inquérito por parte de Muller (HILTON, 1977, p. 301).  
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 Percebendo a liberdade que possuía Túlio continuou a agir. Outro membro da rede de 

informações foi Gerardo Mello Mourão. Jornalista com inspirações notoriamente 

germânicas, integralista, tinha uma grande rede de contatos profissionais e 

consequentemente ideológicos com membros dos serviços de notícias alemães. A atuação de 

Gerardo caminhava no mesmo sentido dos outros agentes que era o de captar as informações 

e repassá-las a um agente alemão que faria a transmissão das mesmas via rádio. Vale destacar 

que o manuseio de equipamento de radiotransmissores na maioria das vezes ficava sobre o 

controle de alemães e a parte que cabia geralmente aos brasileiros era a de manutenção do 

aparato. 

 A atuação desses agentes já constava da primeira metade dos anos 1940 e o grupo 

brasileiro já não encontrava as mesmas condições favoráveis de coleta de informações e 

repasse das mesmas para a mão dos eixistas. Embora com participações menores, Oswaldo 

Rieffel França e Valêncio Wurch Duarte, (suas missões consistiam em transportar 

mensagens entre elementos brasileiros), estes integralistas também compunham o núcleo de 

espionagem montado pelos ex-partidários do sigma, uma verdadeira "célula verde" de 

espionagem nazista no Brasil.  

 No entanto de todos os integralistas relatados nos autos dos processos, quem mais nos 

chamou a atenção foi Raimundo Padilha. Segundo homem da hierarquia integralista e o 

representante dos interesses políticos de Plínio Salgado no Brasil. Além disso, Padilha se 

tornaria elemento político importante no pós-guerra chegando a ocupar os cargos de 

deputado federal pelo Partido de Representação Popular (PRP), pela União Democrática 

Nacional (UDN) e Aliança Nacional Renovadora (ARENA), alcançando ainda o posto de 

governador do estado do Rio de Janeiro durante a ditadura militar (CALIL, 2001). Por esse 

motivo, acreditamos ser de suma importância não só o conhecimento do passado integralista 

dele que já foi explorado por Alexandre Oliveira em sua dissertação de mestrado. 

Entendemos que a colaboração, mesmo que relutante, de Padilha com o eixo associado ao 

seu passado integralista e a sua carreira vindoura na política brasileira fez com que ele se 

torne uma peça interessante de análise sobre um questionamento que se sobressai neste caso: 

como um brasileiro envolvido com acusações mal explicadas de colaboracionismo com as 

forças nazistas chegou a ocupar cargos tão importantes em nossa república? E para 
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contribuirmos com tal análise é importante que possamos entender melhor o que 

possivelmente ocorreu quando Padilha, pela primeira vez, foi contactado pelo grupo de Túlio 

Régis do Nascimento para que o mesmo colaborasse em seu trabalho quinta-colunista. 

 De acordo com os testemunhos dados pelos elementos detidos à época e com o 

próprio depoimento de Padilha, o esquema de espionagem envolvendo o mesmo tem origem 

com as ligações entre Túlio Régis do Nascimento e Gerardo Melo Mourão. A relação entre 

esses dois elementos tinha como objetivo inicial dar continuidade com os trabalhos de 

espionagem e sabotagem que já vinham sendo realizados por Régis Nascimento. Como já 

havia ganhado a confiança das células alemãs aqui, o ex-militar recebeu uma missão mais 

complexa, onde deveria providenciar o levantamento sobre a construção de bases americanas 

no Rio Grande do Norte. Importante notarmos que tanto Régis Nascimento, quanto Mello 

Mourão alegaram em seus depoimentos que o seu principal objetivo era dificultar uma 

possível "conquista militar do Brasil pelos Estados Unidos", deixando claro com essa fala 

suas visões nacionalistas naquele momento (HILTON, 1977, p. 308). O que, no entanto, é 

assaz contraditório na medida em que sendo figuras pró-germânicas, certamente esperavam 

que as forças alemãs em algum momento fizessem algum tipo de ação semelhante à dos 

americanos, ou seja, certa hora os alemães também desembarcariam em solo brasileiro. 

 Como conterrâneo de Padilha e conhecido de outras datas, Mello Mourão procurou o 

representante de Salgado no Brasil a fim de que este conseguisse alguém disposto a realizar a 

viagem ao Rio Grande do Norte e tivesse a habilidade necessária para captar as informações. 

O plano era relativamente simples de ser executado, embora as informações fossem de 

grande valor. Assim como a recompensa oferecida a Padilha, que era de onze contos e 

quinhentos para as despesas da época e "um armamento que consistiria em trezentas a mil 

metralhadoras de mão que seriam colocadas em qualquer ponto da costa do Brasil que 

Padilha indicasse e trazidas por submarinos alemães" (HILTON, 1977, p. 308 e ULTIMA 

HORA). Mediante a proposta, Padilha inicialmente não aceita a oferta, mas, algum tempo 

depois, volta a procurar Mello Mourão com a opinião mudada. Nossa hipótese ainda é a de 

que Padilha teria ido consultar Salgado sobre a permissão para a missão. De acordo com o 

plano que foi executado, Padilha enviaria a Natal Carlos Astrogildo Correa, um oficial da 

reserva de confiança que traz consigo informações sobre as bases e movimentação das tropas 
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americanas. 

 Em seu retorno do Nordeste, Correa entrega a Padilha um relatório detalhado do que 

consegue de informações. No entanto, Padilha volta atrás, devolve o dinheiro a Mello 

Mourão e recusa-se a mostrar o relatório para Túlio Régis. Até o momento, a pesquisa não 

consegue identificar o motivo que levou Padilha a tomar tal decisão. O mais curioso, 

contudo, é que Padilha em outra oportunidade deixa Mello Mourão ver o relatório e este, 

astutamente, copia as informações e repassa-as a Túlio Régis, o que se configura, em nosso 

entendimento, algumas observações relevantes. O primeiro ponto é o fato de que Raimundo 

Padilha aceitou, mesmo com relutância, a missão. Mesmo consciente de todas as violações 

que estava cometendo, o integralista envia seu agente à missão, que retorna com material 

produzido. Além disso, chama a atenção uma proposta de Túlio Régis que fez Padilha mudar 

de ideia, quando os onze contos são oferecidos e a disposição das metralhadoras para os 

integralistas. Na verdade, Padilha não aceita a missão com o primeiro argumento de Túlio, de 

que seria uma empreitada para barrar os interesses estadunidenses no Brasil. Talvez Padilha 

tenha avaliado que o risco e o custo eram altos e o retorno, relativamente pequeno. Mas a 

partir do momento em que foi envolvida a questão da quantia e da disponibilização das 

armas, Padilha muda de ideia. Outro ponto de inflexão no discurso de Padilha é que o 

material não foi entregue a Régis Nascimento. Ora, mas do que adiantou o segredo em 

relação ao material se, depois, ele foi passado à Mello Mourão que o repassou a Régis 

Nascimento? Ao fim e ao cabo, o material alcançou seu destino final. E sem nenhuma 

contrapartida aparente, pois de acordo com Hilton, nos autos não constam detalhes sobre. 

 O desenrolar dos acontecimentos nos levam ao enfraquecimento das redes de 

espionagem criadas no Brasil. Com a ajuda dos órgãos de inteligência dos Estados Unidos, 

agora aliados oficiais do Brasil, um a um os espiões vão sendo identificados e presos o que, 

em alguns casos, leva a delações provocando o desmantelamento das redes. Além disso, o 

governo brasileiro após assumir sua posição na guerra começa a fiscalizar melhor a atuação 

de membros do governo que agiam em favor do eixo. 

 O desmantelamento da rede formada por Túlio Régis era cada vez mais iminente, 

com membros da polícia vigiando os elementos e prontos para agirem no sentido de prender 

a célula espiã. Os planos para o afundamento de um navio alemão preso pelas autoridades 
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brasileiras deixou o grupo ainda mais vulnerável, pois era necessária uma constante 

exposição dos agentes para a execução do plano, que nunca chegou a ser executado. Gerardo 

Mello Mourão e Túlio Régis Nascimento foram presos. Com isso foi mais fácil o desmonte 

do restante do grupo. Durante sua detenção, Raimundo Padilha explicou que aceitou a 

proposta de Régis Nascimento e Mello Mourão para estar a par dos planos dos elementos e, 

com isso poderia prevenir todos os integralistas sobre as intenções da dupla. Com esta 

confusa explicação Raimundo Padilha foi liberado após seu depoimento por falta de provas. 

Já Túlio Régis do Nascimento e Gerardo Mello Mourão receberiam tratamento diferenciado, 

pois tendo uma quantidade muito maior de provas de sua atuação em favor do eixo e tendo 

uma rede de contatos menos influente, não conseguem escapar das acusações e amarguraram 

anos de prisão e processos penais HILTON, 1977, p. 310).  

 Certamente o depoimento de Padilha contendo a sua versão da história ficou bastante 

confuso. Uma peça mínima do quebra cabeça pode estar no depoimento daquele que 

perpassou por todo o processo como um coadjuvante, o tenente Carlos Astrogildo Correa. O 

tenente Correa foi o enviado de Padilha ao Rio Grande do Norte e é o agente que traz consigo 

as informações sobre a movimentação americana na região. No entanto o que quase passou 

despercebido foi o fato de Carlos Astrogildo ter sido enviado ao nordeste depois de Plínio 

Salgado ter oferecido seus serviços a Berlim. Ou seja, de acordo com Hilton (1977, p. 312) 

Padilha precisaria das informações de Correa para que "pudesse escrever ao senhor Plínio 

Salgado a fim de esclarecer ao mesmo sobre o que se passava no Brasil", mostrando assim 

um interesse maior de Padilha do que os onze contos e as trezentas metralhadoras. Num 

exercício de especulação (devido ao estágio atual da pesquisa) o que talvez possa ter feito 

Padilha mudar de ideia após a primeira proposta de Túlio Régis não estaria ligado ao que o 

militar oferecia em troca, mas sim estivesse ligado a uma ordem de Plínio Salgado. 

 Todos os elementos citados anteriormente contavam algumas características comuns. 

Em algum momento da vida estiveram ingressados nas fileiras integralistas. Não é abusivo 

concluirmos que suas afinidades ideológicas, além de semelhantes, convergiam para a defesa 

do autoritarismo fascista. Mas o que os notabilizou como eficientes informantes foi em 

primeiro lugar a sua admiração germânica, e todo o ideário fascista quer era carregado com 

ela e, principalmente, a sua grande rede de contatos, não só com elementos alemães, mas 
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também com pessoas influentes em postos profissionais nas empresas comerciais e 

jornalísticas privadas e também no funcionalismo público, como o caso da polícia. 

Importante ressaltarmos que sem essas ferramentas possíveis através da rede de contatos o 

trabalho dos espiões ficaria muito mais difícil. Por outro lado, percebemos o quanto foi 

importante a participação destes “agentes indiretos e/ou anônimos”. Em certo sentido, seja 

motivado por dinheiro ou ideologia, centenas desses agentes cooperaram no sentido de 

ajudar a Alemanha e que, diretamente, prejudicaram diretamente o nosso esforço de guerra. 

 

3. Os Desdobramentos do Fim da "Célula Verde" 

 

 No decorrer do ano de 1942 a célula integralista de cooperação com os nazistas já 

havia sido desmantelada. As ações conjuntas entre a inteligência americana e os órgãos de 

polícia brasileiros estavam cada vez mais ativos nas interceptações dos contatos entre 

elementos germânicos e brasileiros com o Abwehr. Embora ainda resistentes com o 

funcionamento precário, cada vez menos informações chegavam até Berlim. A intensidade 

da repressão a tais atividades ocorre após a entrada do Brasil na guerra. Com a disseminação 

das notícias de interceptações de mensagem, localização de radiotransmissores e prisão de 

colaboradores, um certo clima de histeria tomou conta da população a partir da publicização 

das ações policiais. Muito comum também foram os boatos em torno de possíveis atividades 

nazistas no Brasil como, por exemplo, o abastecimento de submarinos alemães por 

ribeirinhos da costa do Pará (HILTON, 1977). 

 Enquanto isso os principais integralistas envolvidos no esquema de colaboração com 

os nazistas vinham obtendo suas punições. Túlio Régis do Nascimento e Gerardo Mello 

Mourão foram considerados inicialmente culpados e mantidos presos até seus julgamentos, 

onde foram condenados a trinta anos cada um. Seus informantes, os também integralistas, 

Valêncio Duarte, Álvaro da Costa e Souza e Oswaldo França receberam vinte e cinco anos de 

punição cada um. Com o fim da guerra e a chegada dos anos de 1950 essas punições foram 

revertidas e somente Túlio Régis ainda é processado levando o seu caso ao Supremo Tribunal 

Federal e conquistando sua absolvição (HILTON, 1977, p. 311 e ULTIMA HORA).  

 As prisões levavam a depoimentos, delações, descobertas de provas que colocavam 
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outros elementos em situações comprometedoras como inclusive elementos ligados a alta 

cúpula do governo brasileiro que abastecia alguns espiões alemães com informações 

secretas. Outras acusações versavam ainda sobre a venda de facilitações de fugas e o 

apagamento de provas, sendo que nestes casos é difícil identificarmos se o interesse era 

apenas financeiro ou ideológico. 

 Curiosamente, ao contrário deles, Raimundo Padilha foi solto após prestar 

esclarecimentos por falta de provas (HILTON, 1977, p. 311). 
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A BNCC COMO UM TERRITÓRIO DE DIPUTAS: As permanências 

e rupturas do pensamento eurocêntrico no componente curricular de 

História 

Diogo Alchorne Brazão 

UERJ - PPGHS 

 O presente trabalho tem o objetivo de analisar as permanências e rupturas do 

eurocentrismo na Base Nacional Comum Curricular(BNCC), do componente curricular 

de História.   

 A BNCC tem o objetivo de integrar o ensino em todo o Brasil, visto que os 

currículos escolares existentes no país foram elaborados por estados e municípios. 

Como não há uma unidade curricular em todo o país, o que ocorre é a manutenção das 

tradições de conteúdos que eram propostos pelos livros didáticos, além disso alguns 

conteúdos geravam um distanciamento dos alunos de regiões mais distantes dos grandes 

centros por não haver uma identificação com os conteúdos abordados em sala de aula, 

aumentando o desinteresse do aluno. A proposta do governo federal com a BNCC era 

de gerar um currículo nacional com propostas de conteúdos considerados nacionais e 

conteúdos regionais, propiciando uma formação de uma identidade regional e nacional.  

 Anteriormente a BNCC, a proposta mais próxima de um currículo nacional era a 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais(PCN),este foi um projeto elaborado pelo 

governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, no ano de 1996.  

 Segundo Elizabeth Macedo (2014),  a discussão e defesa de uma base nacional 

curricular, remonta aos anos de 1980.  e confirma‐se através da promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação em 1996, que consolida “uma demanda já existente por 

uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada.Na análise da autora, embora a lei 

não tenha indicado a necessidade de normatizações referentes a uma base nacional 

comum, surgiram algumas iniciativas em torno da discussão, como o exemplo dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 Segundo a autora os Parâmetros Curriculares Nacionais(PCN),  surgiram como 

uma proposta para uma base comum curricular, mas o documento não obteve uma 



215 

 

receptividade satisfatória pela comunidade acadêmica, com o documento passando a ser 

um direcionador curricular.   

 Posteriormente ao PCN, foi criado em 2013, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN), que são normas obrigatórias para a Educação Básica que orientam o 

planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Seguindo este processo 

em 2014, foi lançado o Plano Nacional da Educação (PNE), o objetivo deste documento 

era apresentar metas para a melhoria da educação no Brasil.  

 Dentre as metas estavam presentes duas metas: 

Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 

população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% 

(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.[...]  

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população 

de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de 

vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% 

(oitenta e cinco por cento). (BRASIL, 2014) 

 

 Com apresentação de tais metas  o Ministério da Educação (MEC), deu inicio no 

ano de 2015 ao processo de seleção do grupo de especialistas responsáveis pela 

elaboração do documento.  

 O governo responsável pelo início da confecção da BNCC foi o governo da 

presidenta Dilma Rousseff (2011-2016). No momento da elaboração da Base, Renato 

Janine Ribeiro foi o ministro da educação responsável pela organização da equipe 

destinada a elaborar a base curricular. A BNC teve início em junho de 2015, com a 

seleção da comissão de especialistas que totalizou 116 especialistas, cada disciplina 

possuiu em média quatro especialistas.  

 Os membros da comissão de história foram divididos em grupos de quatro 

pessoas, contendo dois professores universitários em cada. Os professores das redes 

públicas de educação básica foram indicados por dois órgãos o UNDIME(União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) e o CONSED(Conselho Nacional de  

Secretários de Educação). A divisão dos grupos foi feita por anos iniciais do ensino 

fundamental, anos finais do ensino fundamental e ensino médio. A equipe de História 

foi coordenada pela professora  Claudia Regina Fonseca Miguel Ricci(UFMG), 

especialista da área de ensino de História.  
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 Cabe ressaltar, que este processo de seleção da comissão de história foi 

questionado entre os pares, principalmente pela Associação Nacional de História 

(Anpuh), sobretudo por não ter sido consultada na elaboração da comissão. Além destas 

críticas, ocorreram outros questionamentos sobre o real interesse de alguns membros do 

ministério da educação que tiveram seus nomes vinculados a grupos políticos e 

empresariais. Este cenário de disputas e insatisfações contribuiu para o maior 

enfraquecimento da BNCC, no cenário político e acadêmico.  

 Os referenciais teóricos que contribuirão para as analises deste trabalho são a 

teoria do currículo e a teoria decolonial.  

 A construção de um currículo escolar nacional contribui para fortalecer uma 

identidade nacional através de um ensino. Para isso é dada uma atenção importante à 

disciplina de História, pois ela pode contribuir para a formação da identidade nacional 

através da formação histórica das novas gerações.  

 Circe Bittencourt afirma que durante a república ocorreu uma maior 

preocupação em uma formação nacionalista e patriótica (BITTENCOURT, 2007, 35). 

Com a necessidade de fomentar o patriotismo, a história ganha um destaque pois tem 

um papel fundamental nesta proposta. Carreteiro aponta que é parte da essência das 

escolas  ibero-americanas a prática de atividades histórico-patrióticas, que em alguns 

momentos ficam próximas de um doutrinamento (CARRETEIRO, 2010, 20).  Podemos 

observar o currículo de história como uma história oficial, uma proposta de 

conhecimento que mostre a formação do Estado nacional. 

 Para Goodson, o currículo é construído através de um conflito social, em que é 

apresentado um controle social através do currículo, este controle social é provocado 

pelos conteúdos escolhidos provocados especialmente pelas disparidades de classes das 

sociais, para ele o currículo é a invenção de tradições, ele utiliza o conceito criado por 

Hobsbawn de "tradição inventada" que seriam as práticas e ritos que formulam certos 

valores que tendem a estabelecer uma continuidade com o passado, esta tradição pode 

ser reinventada, mas parte de um ponto do passado (GOODSON, 2013, 17-27).  

 Portanto, a construção de um novo currículo está fundamentado nas tradições do 

passado e quando um novo currículo apresenta uma grande ruptura com as tradições 

tende a sofrer duras críticas, tanto do meio acadêmico como da sociedade. Fato que 

ocorreu com a primeira versão da BNCC, que propôs um forte mudança nas estruturas 

da abordagem e visão da história escolar rompendo com o pensamento eurocêntrico. 
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 Porém esta proposta de valorização da história indígena e afro-brasileira gerou 

um incômodo por romper com as tradições de valorização exclusiva da cultura europeia. 

Para Carreteiro "estamos diante de uma nova manifestação de identidades políticas e 

subjetivas em escala planetária, na base de processos de globalização que operam em 

múltiplos níveis"(CARRETEIRO, 2010, 21). 

  Segundo Ana Maria Monteiro e Carmen Teresa Gabriel: 

 O mundo passou a ser visto como (ou é) definitivamente múltiplo, instável, 

veloz, provisório. E os sujeitos nesse e desse mundo ocupam e falam de diferentes 

lugares ao mesmo tempo. Não são, mas estão. Nem autônomos, nem conscientes. 

Sem nostalgia, sem esperança. Perplexos, falando de diferentes posições do 

sujeito[...] Novas cartografias, novos mapas para orientar-nos no campo do 

pensável. Tempos "Pós". Pós - modernos, pós-estruturalistas, pós-críticos, pós-

coloniais (GABRIEL , MONTEIRO, 2014, 23).      

 Pollack e Candau, trabalham o conceito de memória e desenvolvem a ideia do 

lembrado/esquecido, isto é uma história que é escrita e mantém suas hierarquias de 

memórias como desenvolve Michel de Certeau. O giro linguístico contribuiu para a 

ruptura com  o etnocentrismo, o sexismo, predominantes na historiografia ocidental. 

Fortalecendo o pensamento decolonial, que tenta romper com a lógica de dominação 

eurocêntrica.  

 As análises referentes as permanências e rupturas na Base Nacional Comum 

Curricular serão fundamentadas no pensamento decolonial, pois este crítica o 

pensamento eurocêntrico, isto é, a visão colonial. O pensamento colonial estabelece que 

existe uma cultura superior às demais, neste caso a cultura europeia que em alguns 

casos não reconhece a cultura de outros povos. ou quando as reconhece e as coloca em 

um patamar de inferioridade, ou como incivilizada. 

 Dentro deste pensamento, Quijano vai propor o conceito de colonialidade  do  

poder para se referir a situação de perpetuação da cultura europeia. Esta seria uma 

estrutura de dominação que submeteu a América Latina, a África e a Ásia, a partir da 

sua conquista. O termo faz alusão à invasão do imaginário do outro, ou seja, sua 

ocidentalização. Mais especificamente, diz respeito a um discurso que se insere no 

mundo do colonizado, porém também se reproduz no lócus do colonizador. Nesse 

sentido, o colonizador destrói o imaginário do outro, invizibilizando-o e 

subalternizando-o, enquanto reafirma o próprio imaginário. Assim, a colonialidade do 

poder reprime os modos de produção de conhecimento, os saberes,o mundo 
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simbólico,as imagens do colonizado e impõe novos. Inicia-se, então a naturalização do 

imaginário do invasor europeu, a subalternização epistêmica do outro não  europeu e a 

própria negação e o esquecimento consciente ou planejado, de processos históricos não 

europeus. Essa operação se realizou de várias formas, como a sedução pela cultura 

colonialista, o fetichismo cultural que o europeu cria em torno de sua cultura, 

estimulando forte aspiração à cultura europeia por parte dos sujeitos subalternizados. O 

eurocentrismo não é a perspectiva cognitiva somente dos europeus, mas torna-se 

também do conjunto daqueles educados sob sua hegemonia. (QUIJANO, 2005, 227-

277). Portanto, podemos afirmar que a colonialidade do poder construiu a 

subalternidade do subalternizado.  

 Quijano fala também da colonialidade do saber, entendida como a repressão de 

outras formas de produção de conhecimento não europeus, que nega o legado intelectual 

e histórico de povos indígenas e africanos, reduzindo-os, por sua vez, à categoria de 

primitivos e irracionais, pois pertencem a “outra raça”.  Essa afirmação da hegemonia 

epistemológica da modernidade europeia, que se traduz num racismo epistêmico ou, 

como afirma Grosfoguel sobre como a “epistemologia eurocêntrica ocidental 

dominante, não admite nenhuma outra epistemologia como espaço de produção de 

pensamento crítico nem científico”(GROSFOGUEL, 2007, 35).  

 Seguindo esse mesmo pensamento Walter Mignolo vai afirmar que as ciências 

humanas, legitimadas pelo Estado, cumpriram papel fundamental na invenção do outro. 

Além disso, segundo esse mesmo autor, essas ciências, incluindo a História, criaram a 

noção de progresso. Com a ideia de progresso, desse modo, se estabeleceu uma linha 

temporal em que a Europa aparecia como superior (MIGNOLO,2005, 71-100). 

Podemos observar tal afirmação ao analisarmos alguns objetivos apresentados na 

BNCC que observam outras civilizações pela ótica europeia, isto é, pela ótica do 

dominador. 

 A colonialidade do ser, segundo os vários autores aqui expostos, que mais se 

explicita a força dos conceitos vistos anteriormente. Catherine Walsh, vai recordar as 

palavras de Frantz Fanon para relacionar colonialismo a não existência: 

Em virtude de ser uma negação sistemática da outra pessoa e uma 

determinação furiosa para negar ao outro todos os atributos de humanidade, o 

colonialismo obriga as pessoas que ele domina a perguntar-se: em realidade 

quem eu sou?(WALSH, 2005, 22).  
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 A colonialidade do ser é pensada, portanto, como a negação de um estatuto 

humano para africanos e indígenas, por exemplo, na história da modernidade colonial. 

Essa negação, segundo Walsh, implanta problemas reais em torno da liberdade, do ser e 

da história do indivíduo subalternizado por uma violência epistêmica. 

 Achille Mbembe afirma que o pensamento europeu sempre teve tendência para 

abordar a identidade de uma forma mútua, vendo todos de um mesmo mundo , mas 

antes na visão do mesmo sobre o mesmo, o europeu tenta ver o outro como um espelho, 

gerando um estranhamento ao comparar outras culturas com a sua. Essa 

autocontemplação gera ao negro o mesmo significado para o europeu, sendo atrelado a 

imagem de repulsa.(MBEMBE, 2014, 10-11).   

 Podemos afirmar que o discurso europeu, ao longo da História, é um discurso da 

modernidade, isto é, da colonialidade, um discurso ligado às Ciências Sociais que 

contribuíram para desqualificar ou negar qualquer outra forma de cultura ou 

representação que não fosse a oriunda da Europa. 

 Quando a primeira versão da BNCC de ciências humanas foi apresentada 

publicamente em setembro de 2015, o seu texto base expunha o principal objetivo do 

novo currículo de história, que era propor o reconhecimento de uma diversidade étnica e 

cultural, cujo objetivo era gerar nos alunos um maior respeito as diversidades. Esta 

versão continha uma maior valorização da História do Brasil, considerando as leis 

10.639 e 11.645, dando destaque as culturas afro-brasileira e indígena, rompendo com 

uma História eurocentrada.   

 Por conta destas características, a primeira versão foi criticada por grupos de 

historiadores defensores de uma História eurocentrada, isto é, historiadores que 

entendem que o eixo fundamental da História ocidental é a Europa e que a História do 

Brasil está atrelada a ela.  Além das críticas apresentadas pelos historiadores defensores 

de uma História eurocentrada, outros grupos de historiadores lançaram fortes críticas a 

primeira versão da BNCC, tais como os historiadores da área de História Antiga e os 

medievalistas. A principal crítica feita por esses grupos de historiadores foi ao corte de 

conteúdos referentes a estas áreas, pois com a maior valorização da História do Brasil os 

conteúdos de História Antiga e Medieval sofreram cortes, já que não existia a 

possibilidade de manter os conteúdos da tradição e a inclusão de mais conteúdos pois o 

currículo ficaria extremamente inchado. Outra forte crítica foi quanto a proposta e as 
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abordagens propostas na BNCC, que apontaram para características políticas e 

ideologizadas.     

 A primeira versão da BNCC de História apresentava uma ruptura com a 

historiografia da tradição escolar, dando um maior foco especialmente no ensino médio 

a História indígena, História da América, História da África e História dos afro-

brasileiros. O 1º ano do ensino médio tinha como proposto o foco nestas áreas como 

objetivos que podemos observar a contribuição dos especialistas tais como:  

CHHI1MOA008 Analisar a pluralidade de concepções históricas e 

cosmológicas de povos africanos, europeus e indígenas [...] 

CHHI1MOA009 Contextualizar processos históricos de surgimento das 

diversas sociedades étnicas nos continentes africano e americano, em reinos, 

impérios, confederações e civilizações [...]   

CHHI1MOA013 Valorizar o protagonismo de ameríndios, africanos, afro-

brasileiros e imigrantes em diferentes eventos da Historia do Brasil. 

CHHI1MOA014 Interpretar os movimentos sociais negros e quilombolas no 

Brasil contemporâneo [...] 

CHHI1MOA015 Respeitar e promover o respeito às presenças ameríndias, 

afro-brasileiras e de outras etnias locais. (BRASIL, 2015) 

 A influência da formação dos especialistas voltada para questões étnicas sobre 

povos indígenas e afro-brasileiros os demais objetivos apresentados nos anos seguintes 

apresentam a mesma preocupação de combater o preconceito e valorizar as culturas 

afro-brasileira e ameríndia, além da europeia.  

 Como vimos a primeira versão da BNCC de História quando veio à público não 

obteve uma avaliação positiva do público em geral, por motivos variados como uma 

crítica geral ao documento que cria uma homogeneização da História ou por dar um 

caráter oficial da História, entre outras críticas apresentadas. Porém, a crítica mais 

latente foi com relação aos conteúdos selecionados pela equipe de especialistas que 

promoveu uma ruptura com a História da tradição escolar que era caracterizada por ser 

eurocêntrica valorizando a contribuição da matriz europeia na formação do Brasil, 

invizibilizando  as matrizes indígena e africana.  

 Como havia sido divulgado pelo Ministério da Educação, a primeira versão da 

Base era preliminar e estava propiciada  a receber críticas e sugestões em seu portal, 

durante esse período a área de Ciências Humanas recebeu   2.599.153 contribuições 
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para mudanças e inclusões de conteúdos. Segundo o MEC essas contribuições seriam 

avaliadas e poderiam ser aproveitadas na segunda versão da BNCC.   

 Em maio de 2016, foi apresentada a segunda versão da BNCC. Neste momento o 

ministro da educação era Aloizio Mercadante, que já havia sido ministro da educação 

entre 2012 e 2014. Nesta segunda versão ocorreram mudanças importantes, a principal 

no conteúdo de História foi o retorno à proposta de uma abordagem eurocentrada. Tal 

mudança propõe uma valorização da cultura europeia em detrimento das demais 

culturas, colocando-as em posição de inferioridade, perpetuando a lógica de 

superioridade da cultura oriunda da Europa.    

 Na elaboração da segunda versão da BNCC, um novo grupo de historiadores 

ligados a ANPUH foram convidados para contribuir na construção da nova versão. Com 

essa anexação de membros da associação de historiadores houve uma redução de 

críticas do grupo dos historiadores, pois a segunda versão atendia e solucionava as 

críticas feitas pela maioria dos seus membros.  

 Nesta segunda versão a proposta do currículo de História apresentou uma 

divisão de conteúdos
1
 diferente das propostas curriculares anteriormente apresentadas. 

Nesta versão os conteúdos de História do Brasil estão limitados aos 7º e 8º anos do 

ensino fundamental e retornando apenas no ensino médio
2
, porém no ensino médio os 

conteúdos de História tem início como os conteúdos voltados ao período 

contemporâneo.  

 Apesar da proposta de limitar os conteúdos de História do Brasil aos 7º e 8º 

anos, os primeiros conteúdos são de História Geral formulando uma construção 

cronológica dos fatos que levaram a expansão marítima. Os primeiros objetivos 

referentes a História do Brasil são:  

(EF07HI03) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da 

America para as populações ameríndias. 

(EF07HI04) Compreender o processo de organização do domínio colonial 

nas Américas portuguesa e espanhola. 

                                                           

1
 Os conteúdos que devem ser abordados são apresentados na forma de objetivos.  

2
 Sabemos que no ano de 2016  foi apresentada por medida provisória a reforma do ensino médio, sem 

qualquer debate público, mas como o objeto de análise deste trabalho é a segunda versão da BNCC, foi 

feito o comentário sobre a proposta de conteúdos da disciplina de História no ensino médio.  
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(EF07HI05) Destacar a importância da ação missionária na America Ibérica, 

percebendo a violência implícita na catequese. (BRASIL, 2016) 

 Essa visão eurocentrada é uma abordagem tradicionalista na historiografia 

brasileira, que tem a sua fundamentação nos primeiros trabalhos sobre a História do 

Brasil como a obra de Francisco Adolfo de Varnhagen, que entendia que a História do 

Brasil teve seu início com a presença do europeu e via a atuação passiva do indígena e 

invisibilizava a presença do negro.   

 Varnhagen em sua obra História Geral do Brasil, entedia que o Brasil foi uma 

"criação" do Império português desde a chegada de Pedro Álvares Cabral ao continente. 

 Na História de Varnhagen, louva-se a colonização portuguesa, sua obra 

expansionista, seu ímpeto civilizatório; e louva-se mais a dinastia dos Bragança[...]. É 

uma história elitista, laudatória dos "vencedores", que despreza o índio, mal fala do 

negro. (Vainfas, 2001, 175)         

 A segunda versão da BNCC apresenta características parecidas com a 

abordagem feita por Varnhagen, Nesta versão os indígenas são pouco citados, quando 

os são está relacionado ao contato deles com o europeu. E as propostas de conteúdos no 

qual o negro é o personagem de destaque está relacionado exclusivamente a escravidão, 

mantendo uma lógica de subalternidade.     

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com base nas análises sobre os documentos podemos ter uma conclusão de que 

a primeira versão da BNCC apresentava uma ruptura com a História da tradição escolar, 

apresentando um novo modelo valorizando o negro e o indígena, causando inúmeras 

manifestações contrárias ao documento. Por conta destas críticas a segunda versão da 

BNCC apresentou um retorno a tradição, com influência da historiografia clássica que 

colocava o europeu como protagonista da História do Brasil, invizibilizando o negro e o 

indígena.   
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1. Introdução 

Criado em 2004 pelo advogado Miguel Nagib, o Movimento Escola Sem Partido 

(MESP) conseguiu em muito pouco tempo se consolidar como uma das grandes 

iniciativas conservadoras nos debates educacionais contemporâneos. Com um discurso 

de defesa dos valores da família e da moral dos estudantes contra práticas de 

“doutrinação ideológica” por professores, o movimento encontrou eco não só junto a 

vários setores da sociedade brasileira, mas também da classe política, com destaque para 

grupos conservadores. 

Prova da rápida difusão das ideias do movimento, até outubro de 2016 foram 

contabilizados mais de 40 projetos de lei em câmaras municipais, assembleias estaduais 

e no Congresso Nacional inspirados direta ou indiretamente pelos anteprojetos de 

autoria do MESP, que hoje contam com versões para o âmbito municipal, estadual e 

federal (MOURA, 2016). 

Pode-se destacar como principal elemento do discurso que legitima o 

movimento a apropriação da noção de “doutrinação ideológica”, uma estratégia 

argumentativa que coloca professores e práticas docentes como potenciais detratores 

dos valores tradicionais que teriam como base a moral e a família, instituições tidas 

como invioláveis. No entanto, outro pilar importante para a fundamentação teórica-

argumentativa do movimento é a ideia de neutralidade do ensino. Na redação dos 

anteprojetos de lei que visam criar o “Programa Escola Sem Partido”, identifica-se 

como um dos princípios a ser seguido pelos sistemas de ensino público a “neutralidade 

política, ideológica e religiosa do Estado”. Em contrapartida, o termo “doutrinação” 

nem é mencionado na redação do documento. 

Tendo em vista a centralidade que o conceito de neutralidade assume no 

discurso do movimento, minha proposta é de analisar como a concepção de neutralidade 

mobilizada pelo MESP se constitui. Num primeiro momento, meu objetivo será tratar 

de como a noção de neutralidade enquanto um conceito se forma dentro de certas 
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perspectivas conservadoras e historicamente construídas sobre educação. Ao fim disso, 

proponho uma conclusão onde considero caminhos possíveis dentro do campo do 

ensino de História para uma crítica às apologias a um ensino neutro. Nesse caso, me 

aproprio da chave da cultura histórica escolar como forma de evidenciar que as relações 

de ensino e aprendizagem nas aulas de História escapam das imposições e restrições de 

um ensino neutro. 

 

2. Desenvolvendo o conceito de neutralidade 

Tomo em conta que o debate atual sobre neutralidade é só a forma mais recente 

assumida por um processo de disputas de longo prazo entre grupos, instituições e 

perspectivas políticas conservadoras a respeito do papel social da escola. Miguel (2016) 

comenta que a base do pensamento que legitima o MESP se estrutura em três pilares: o 

fundamentalismo religioso, o anticomunismo e o “libertarianismo”. Utilizarei esse 

referencial para traçar um paralelo com as noções expressas no anteprojeto de 

neutralidade religiosa, ideológica e política. Meu objetivo é mostrar como essas três 

ramificações do conceito de neutralidade se articulam com o desenvolvimento histórico 

dos pilares identificados por Miguel. Assim, estabeleço uma associação entre o papel do 

fundamentalismo religioso na história da educação brasileira e a ideia corrente de 

neutralidade religiosa mobilizada pelo MESP; faço o mesmo com o anticomunismo e a 

neutralidade ideológica e com o “libertarianismo” e a neutralidade política. 

A metodologia aplicada aqui é aquela delineada por Reinhart Koselleck (2004) 

no campo da História dos Conceitos. Para o autor, conceitos são palavras que possuem 

uma carga semântica específica, resultado da acumulação de elementos do passado e da 

projeção de intenções a respeito do futuro. Tais palavras tornam-se conceitos através da 

ação dos seres humanos no tempo e as consequências que essa interação acarreta na 

forma como os indivíduos encaram o que passou e aguardam o que virá. Conceitos são 

inevitavelmente ambíguos, polissêmicos e generalizantes, pois são resultados das 

transformações das condições sociais. Tratando das questões em torno do que 

constituiria neutralidade na educação hoje, meu objetivo é mostrar como esse conceito 

se forma como produto de processos históricos acumulados ao longo do tempo. 
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2.1 Fundamentalismo religioso e neutralidade religiosa 

Miguel comenta que a preferência dada ao termo neutralidade religiosa nos 

projetos de lei inspirados no MESP remete a uma perspectiva conservadora que entende 

que o Estado deve ser neutro pois ele não deve assumir a função de difundir valores. Tal 

função deveria caber somente às instituições entendidas como fundadoras da formação 

dos indivíduos: a família e a igreja. 

A discussão em torno desse conceito particular de neutralidade mobilizado pelo 

MESP pode ser recente, mas o mesmo não pode ser dito a respeito das disputas em 

torno da educação como promotora de valores. É possível considerar que desde as 

primeiras políticas públicas voltadas para a educação escolar é firmada uma disputa 

entre os interesses do Estado brasileiro de inserir e integrar a sociedade ao projeto de 

nação que se almeja fundar e as tradições culturais e políticas do espaço familiar e 

congregacional que se quer manter (FARIA FILHO, 2000). 

Ao invés de escolher um dos lados desse embate, a Igreja Católica como a 

instituição religiosa predominante no sistema político e social brasileiro, se mostra 

presente junto a ambos os lados dessa disputa, buscando assumir o monopólio tanto na 

esfera pública quanto privada no que condiz à promoção de valores e visões de mundo 

(CUNHA, 2011). Daí aponto o fundamentalismo religioso, que destaco da análise de 

Miguel, como o elemento central para a formação do conceito de neutralidade 

mobilizado pelo MESP. 

A relação entre Estado e Igreja Católica e suas ramificações junto a sociedade 

esclarecem o “caráter impositivo da religião” ao longo da história brasileira (CUNHA, 

2011, p. 4). Um dos principais exemplos considerados é o das disputas pela inserção do 

ensino religioso nos currículos escolares das escolas públicas. 

A constituição de 1824 estabeleceu o cristianismo católico como religião oficial 

do Império e para que a educação religiosa se torne uma presença constante nos 

currículos escolares daí em diante. A garantia à laicidade do Estado que o texto da 

constituição de 1891 traz para a Primeira República, levando à breve retirada do ensino 

religioso das escolas, não duraria muito tempo. Os governos de Getúlio Vargas 

restauram a condição da Igreja Católica de impor seus projetos junto ao poder público. 

Nesse momento a escola passa a ter uma função social ligada aos interesses estatais de 

consolidar, através da educação, os saberes que estivessem de acordo com um 
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determinado projeto de nação. Concomitantemente, o ensino religioso volta a ser 

aplicado em salas de aula. 

Nos governos Vargas, a nova base da aliança entre Igreja Católica e Estado se 

dava em torno do fomento ao modelo de nação defendido pelo regime e combate à todas 

as ideias que pudessem contrariá-lo, como o liberalismo e, especialmente, o 

comunismo. Conforme os debates em torno dos papéis da Igreja, Estado, família e 

escola a respeito da função de educar adentram o século vinte, iniciativas que defendem 

o potencial moralizador e impositivo da educação começam a abraçar novos projetos. A 

tensão entre aquelas instituições se estende do âmbito moral para o ideológico com a 

inclusão da plataforma anticomunista nas disputas em torno da educação brasileira. A 

partir daí, um novo ciclo surge para somar-se ao anterior. 

 

2.2 Anti-comunismo e neutralidade ideológica 

É durante a Ditadura Militar que a educação será tomada como um instrumento 

para a “regeneração moral” da sociedade, tendo em vista o combate às ideologias tidas 

como subversivas. Um exemplo de como esse projeto político se manifestou aparece na 

inclusão nos currículos desde a educação básica até o nível superior das disciplinas de 

Educação Moral e Cívica (CUNHA, 2014). Por outro lado, se o anticomunismo servia 

como pretexto para unificar grupos conservadores em torno das pautas que justificaram 

o golpe de 1964 e a manutenção dos governos militares, atualmente uma retórica 

semelhante é reproduzida por iniciativas como o próprio MESP, que prosperam no 

debate educacional fazendo eco a discursos muito semelhante. O sucesso que o 

movimento alcança com a bandeira do combate à “doutrinação marxista” nas escolas 

demonstra o quão eficiente vem sendo a forma como o grupo opera com a noção de 

ideologia. Com essas referências, o MESP consolidou uma narrativa onde “ideológico” 

se tornou sinônimo para toda inserção dessas supostas ameaças nas relações de ensino-

aprendizagem que violaria os limites entre escola e família, promovendo uma subversão 

da moral. 

A fundamentação teórica para essa interpretação pode ser extraída de Braulio 

Porto de Matos, professor de sociologia da educação pela Universidade de Brasília 

(UnB) e vice-presidente do MESP. É de autoria de Matos aquilo que se pode considerar 

como o mais próximo de uma definição oficial do movimento para o conceito de 
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ideologia. Segundo Matos, ideologia seria “[u]m discurso ficcional e simplista que se 

apresenta como verdade a ser assegurada em última instância pelo controle total do 

poder governamental” (MATOS, 2015, p. 3). Daí se deduziria a existência de uma 

“doutrinação ideológica” promovidas por professores: um movimento com vistas a 

tomar o Estado através da escola para estabelecer um monopólio de ideias falsas ou não 

comprovadas – leia-se, tudo que foge da lógica dos padrões comportamentais e 

discursivos tido como normas é tratado como suspeito de doutrinário. Assim, o Estado 

deve ser ideologicamente neutro, como determina o anteprojeto, para evitar que essa 

barreira entre espaço privados não seja violada pela atuação estatal na educação dos 

indivíduos.  

 

2.3 “Libertarianismo” e neutralidade política 

Miguel define o “libertarianismo” como o ramo norte-americano das correntes 

de pensamento econômico que se desenvolveram a partir dos anos 1930 pela influência 

da Escola Austríaca. Em um contexto de consolidação do modelo de Estado provedor 

keynesiano, a corrente austríaca propõe um modelo de capitalismo se regulamentações 

estatais sobre o mercado. A desregulamentação da economia também deve se converter 

na das relações sociais: a noção de individualidade pautada pela propriedade privada; a 

valorização da liberdade econômica como princípio maior da ordem social e a 

relativização da liberdade política; a naturalização da desigualdade entre os indivíduos a 

partir do governo das leis.  Esses são alguns dos fundamentos do sistema proposto pela 

vertente austríaca. 

 Se a partir dos anos 1970 as proposições da Escola Austríaca começam a 

se inserir junto aos projetos políticos de governos como os de Ronald Reagan (EUA), 

Margaret Thatcher (Reino Unido) e Augusto Pinochet (Chile) – consolidando o modelo 

que viria a ser chamado de neoliberal –, no caso brasileiro, a influência dessas 

concepções passa a definir novas perspectivas e projetos no campo educacional numa 

conjuntura de redemocratização com o fim da Ditadura Militar. 

  Almeja-se uma escola despolitizada, baseada numa neutralidade que 

segue abraçando a noção do ensino como promotor de determinadas moralidades – 

agora contemporâneas e individualistas – e das mensagens do Estado – agora 

desregulamentado e desprovido da sua dimensão democrática. 
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 O principal exemplo da vinculação do MESP com o ideário que articula 

essas concepções neoliberais e “libertárias” está na associação de seu criador e atual 

coordenador, Miguel Nagib, com o think tank Instituto Millenium. O advogado teria 

atuado durante certo tempo como articulista da organização, produzindo textos como 

“Por uma escola que promova os valores do Millenium” (AQUINO, 2016). O que se 

observa desses valores que o MESP busca consolidar a partir da escola é a ideia de um 

Estado neutro em relação à política como uma instituição esvaziada do seu potencial de 

representar os interesses da sociedade. Segundo a lógica “libertária”, a única instituição 

capaz de assumir uma função política junto aos indivíduos é o mercado, base para a 

construção do progresso humano. 

 A essas determinações se somam as influências dos outros pilares do 

discurso conservador sustentado pelo MESP. A despolitização da escola implica que a 

discussão política nas relações de ensino-aprendizagem só pode ser feita como parte dos 

conteúdos prescritos a serem ministrados. A dimensão política da educação é 

desconsiderada. A escola assume o mesmo caráter do Estado politicamente neutro: 

manutenção das desigualdades e hierarquias sociais pautadas numa moral definida pela 

família, pela religião e pelo mercado. A política se torna uma relação de poder 

naturalizada e não uma ferramenta a partir da qual os participantes do espaço escolar 

possam agir no mundo. 

 

4. Considerações finais: contrapondo a neutralidade à cultura histórica escolar 

É a partir do campo do ensino de História que penso algumas críticas à noção de 

neutralidade da educação. Me refiro a esse campo seguindo o referencial de Monteiro e 

Penna (2011), que o definem como um lugar de fronteira a partir do qual se deve 

observar as especificidades tanto das práticas pedagógicas quanto as da disciplina 

ensinada, no caso, história. 

 A chave analítica que opero aqui é trabalhada por uma autora que aborda 

o ensino de História também como um espaço de trocas e interseções entre o campo da 

pedagogia e da história. Gabriel (2015) considera que os produtos dessa interação têm o 

potencial de definir qual seria o papel do conhecimento histórico dentro do espaço da 

escola. A autora demonstra sua argumentação associando os conceitos de cultura escolar 

e cultura histórica e integrando-os no sistema discursivo da cultura histórica escolar. 
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Gabriel considera que, se por um lado a cultura histórica coloca a questão as 

formas de se interpretar o tempo como “um possível fechamento provisório do que seria 

história e conhecimento histórico” e a cultura escolar “se apresenta potente para pensar 

e definir as coisas de escola” (GABRIEL, 2015, pp. 91-92); por outro, a cultura 

histórica escolar permite observar que a escola e o conhecimento histórico nela ensinado 

tem um lugar dentro das relações culturais que orientam e informam os indivíduos. Os 

saberes produzidos e compartilhados por professores e estudantes nas salas de aula de 

história tem critérios que lhes dão forma e definem seus conteúdos.  

Considerar que o ensino de História é marcado por relações e dinâmicas 

inseridas na lógica de cultura histórica escolar implica que a educação não pode seguir 

os termos de uma neutralidade. No nível da cultura histórica, é precisa entender o ensino 

de História como uma das formas com que a consciência histórica se materializa 

(SACHEZ-COSTA, 2013). Assim, o ensino de História também tem um papel na 

consolidação da consciência histórica, que aborda os valores morais e o raciocínio 

moral, ou seja, as formas como indivíduos interagem entre si e com o mundo ao seu 

redor (RUSEN, 2013). Pensar que o monopólio sobre a disseminação desses valores 

cabe somente à família, à igreja ou ao mercado é desconsiderar que a dimensão política 

da própria vida em sociedade. 

No nível da cultura escolar, o que se observa é que a escola não pode se colocar 

como simples reprodutora das normas e prerrogativas sociais já estabelecidas, pois ela é 

um espaço de socialização e fomenta relações de convívio dos mais variados tipos. Os 

espaços e os tempos escolares constituem discursos que permitem “a interiorização de 

comportamentos e de representações sociais” (FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p. 20). 

Tais relações podem ser questionadas ou simplesmente reproduzidas. Porém, criticar a 

noção de educação neutra significa apontar que a última opção não representa uma 

alternativa ideal que conduz à verdadeira isenção do Estado no que diz respeito à 

sacralidade das organizações familiares, congregacionais e das relações econômicas. 

Pelo contrário, essa opção reforça interesses e poderes que estão sempre abertos à 

questionamentos. 
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VIVÊNCIAS FRONTEIRIÇAS: HETERODOXIAS RELIGIOSAS NO 
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Goa, 1589. Inquisidores “clamavam ser fama pública” que o governador Manuel 

Sousa Coutinho e parentes seus “mandam consultar pagodes à terra firme, quando se 

esperavam as naus e tratam misticamente com feiticeiros gentios” (BAIÃO, 1945, 317). 

Em 1563, André Fernandes, mercador cristão mestiço caiu nas malhas da Inquisição por 

conta de sua vivência entre o cristianismo, as crenças hindus e o Islã: casado com uma 

gentia balhadeira, festejou seu matrimônio segundo os costumes dela. Além disso, 

quando o tandel de seu navio era mouro, André permitia que realizasse sacrifícios de 

acordo com seus costumes.  

Permeando a vivência de muitos membros da sociedade luso-indiana da Idade 

Moderna, múltiplas crenças e práticas mágico-religiosas fizeram parte das trajetórias 

daqueles sob a égide lusa na Índia. Os casos acima apontam para isto, revelando brechas 

na ortodoxia católica implantada sobre o Estado da Índia. Brechas que permitem 

analisar com maior profundidade as relações entre católicos, muçulmanos e hindus ao 

longo da sedimentação da presença lusa na costa hindustani e do estabelecimento de 

aparelhos e instituições que visavam a implantação da ortodoxia católica e do projeto de 

confessionalização tanto do Reino quanto do império marítimo lusitano (PALOMO, 

2006, p. 15).  

Assim, a partir de análise de casos de heterodoxias religiosas em documentação 

inquisitorial, percebem-se indícios de uma multiplicidade de comportamentos religiosos 

entre os grupos cristãos dos domínios portugueses em parte da costa indiana. Revelam-

se oscilações entre a vivência católica e a presente junto aos demais credos que 

circundavam as terras do Estado da Índia nesta porção da Ásia. Oscilações da esfera 

mágico-religiosa associadas à vivência fronteiriça daqueles que nestas terras habitavam. 

Sob controle de Portugal, estas terras caracterizavam-se como “terra fronteiriça 

de conquista” (DISNEY, A.R., 2007, p. 303). Tanto cidades quanto fortes eram 

habitados por sociedades intermediárias (DORÉ, 2010, 206), nas quais os contatos entre 
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as populações portuguesas e aquelas que circundavam tais áreas eram frequentes. 

Justamente, considerando-se os domínios luso-indianos aqui selecionados como zonas 

de fronteira e estas como “fator de integração” (MACHADO, 1998, 42), a recorrência 

destes contatos acaba por se tornar viável e até previsível. 

 Contatos que não se restringiam ao intramuros lusitano. Perceptível em fontes 

quinhentistas e seiscentistas, a frequência de cristãos conversos, mestiços ou cristãos-

velhos nas terras sob domínio islâmico ou hindu é considerável. Assim como, a partir de 

decretos proibindo a presença de iogues, brâmanes e demais “gentios” em Damão, Diu, 

Baçaim, e Goa revela-se que o fluxo inverso, de “outros” adentrando os territórios 

portugueses e estabelecendo variadas formas de contatos com súditos do rei, ocorria 

(XAVIER, 2008, 93). 

Desta forma, verifica-se uma zona de contatos e interações entre grupos cristãos, 

islâmicos e hindus nas terras do Concão e do Guzerate, tanto no interior dos domínios 

lusos destas áreas quanto no seu exterior. Lançando olhar crítico sobre as fontes 

analisadas, percebe-se que, ao menos entre os súditos da Coroa portuguesa, surgiram 

absorções de diferentes elementos culturais presentes das populações com as quais  

entraram em contato ao longo dos séculos XVI e XVII. Retomando os casos 

supracitados, chama a atenção o fato de membros da família do governador do Estado 

da Índia terem sido suspeitos de recorrerem a práticas ligadas às crenças hindus. 

Também é intrigante que tal fato não se restrinja a determinado estrato social, já que, 

como visto no caso do mercador André Fernandes (que será aprofundado mais à frente), 

membros de camadas inferiores procediam de modo semelhante.  

Assim, procedendo à análise de processos da Inquisição de Goa, verifica-se a 

riqueza das experiências dos categorizados pelo tribunal como apóstatas e idólatras. Os 

casos em que surgem tais distinções demonstram ampla pluralidade de vivências de 

mulheres e homens cristãos súditos da Coroa portuguesa marcadas pelo influxo das 

diferentes crenças, costumes e práticas religiosas na região fronteiriça situada tanto no 

interior quanto nos arredores dos domínios lusos na Costa do Concão e no Guzerate e 

das suas respectivas áreas vizinhas sob domínio hindu e muçulmano. Conforme já 

verificado, a variedade de grupos portadores desta marca abrange tanto cristãos-velhos 
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quanto mestiços e conversos, atingindo diferentes estratos da sociedade luso-indiana 

quinhentista e seiscentista.  

 Um caso que permite verificar tamanha pluralidade é o do já brevemente 

mencionado André Fernandes. Até o presente momento, a documentação que permite 

acessar parte das suas experiências é a sentença do processo inquisitorial contra ele 

movido pelo Santo Ofício de Goa e remetido ao de Lisboa em 1563. Tal fonte revela 

traços de uma vida múltipla, marcada pela oscilação entre diferentes partes da porção 

ocidental indiana, bem como entre diferentes identidades culturais. 

 A sentença apresenta-o da seguinte maneira: “André Fernandes mestiço casado e 

morador que foi em Agacaim desta Ilha de Goa (…) cristão baptizado e crismado”. A 

partir deste trecho é possível compreender, ainda que de modo superficial e baseado nas 

categorias da Inquisição luso-indiana, a inserção de Fernandes no mundo que o cercava. 

Oriundo de Agacaim, uma dentre as dezenas de aldeias localizadas na ilha de Goa, é 

provável que tenha nascido entre as décadas de 1510 e 1530. Tal hipótese se sustenta a 

partir de outros dados: pelo fato de ser definido como mestiço e sendo ele portador de 

nome português, é provável que seja um dos muitos filhos resultantes dos casamentos 

interétnicos realizados em Goa e estimulados a partir de 1510, quando da tomada desta 

por Portugal.  

 Apontado como “casado”, integra-se no amplo grupo de homens que, além de 

terem contraído matrimônio, possuíam o direito de participar do comércio oficial do 

Estado da Índia, podendo deter lojas, embarcações e competir pelos contratos 

governamentais. Circulando por diversos portos ao redor do Índico, eram em sua 

maioria pequenos comerciantes, cujos investimentos e lucros eram, em geral, modestos. 

Fernandes, então, dentro das possibilidades interpretativas oferecidas pela fonte, era um 

homem de posses provavelmente medianas. Logo, os circuitos comerciais pelos quais 

navegava talvez restringiam-se a âmbito regional, como o próprio Concão, ao norte o 

Guzerate e ao sul as costas do Canará e do Malabar. 

  As informações a respeito de sua esposa, anônima na fonte sob análise, 

começam a revelar motivos pelos quais ele caiu nas malhas inquisitoriais. Ela, “gentia”, 

atuava como “balhadeira”, o que a incluía entre as dançarinas dedicadas aos templos 

hindus, as “devadasis”. Percebidas como devassas, as bailadeiras foram reprimidas no 
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princípio da ocupação lusa de Goa, sendo banidas do território (PEREZ, 2012, 118). 

Provavelmente, portanto, a esposa de Fernandes era oriunda de alguma outra região, 

talvez de outras partes do Concão, para onde emigraram muitos hindus perseguidos e 

onde o réu, mercador, provavelmente entrava em contato. 

 Na sentença afirma-se que a mulher havia sido feita cristã, logo, passível de 

contrair matrimônio com outro cristão. No entanto, aponta para momentos anteriores a 

isto que colocaram Fernandes em situação delicada:  

 

(…) se afeiçoou a uma moça gentia a qual segundo custume de sua 

gentilidade ofereceo sua virgindade a hum pagode de que ela e sua mai 

tãobem gentia eram balhadoras e no dito oferecimento fizerão festa com 

outros gentios conforme custume gentílico em honra e louvor do dito pagode 

(…) em os quaes o réu foi sempre presente as ditas festas e deu de sua 

fazenda toda a despeza necesaria p ellas. 
 

 Fernandes, portanto, teria conhecido a moça quando devota do templo ao qual, 

por ser a ele afiliada, teria “oferecido sua virgindade”. Este ponto pode ser 

compreendido à luz da análise de Perez a respeito destas mulheres: iniciadas, muitas 

delas passavam a ser consideradas esposas do deus patrono do templo ao qual se 

dedicavam. Assim, “oferecer a virgindade” da parte da “balhadeira” significa o 

casamento entre a devadasi e o deus. O que não impedia que elas contraíssem 

matrimônios seculares, sendo seus “maridos humanos” seus mecenas quanto às suas 

necessidades de dedicação a diferentes campos artísticos ligados às suas funções 

religiosas.  

 Percebe-se, portanto, neste último aspecto, que Fernandes parece ter exercido 

este “mecenato” sobre a jovem, patrocinando, como indica a fonte, um dos principais 

ritos da vida dela. Aos olhos dos inquisidores isso significaria uma aproximação 

arriscada quanto à pureza de sua fé, tanto pelo envolvimento com uma “gentia”, quanto 

pela frequência a festejos e ritos hindus. O quadro se agrava quando é revelado à mesa 

que aquando do falecimento da mãe de sua esposa (também “balhadeira”), Fernandes 

novamente patrocinou “as ditas obséquias e cerimônias gentílicas” em honra à alma de 

sua sogra. Revela-se, da mesma forma, que, nestas e em outras ocasiões, sua esposa, já 

convertida, aliás, tinha dele permissão de continuar a atuar como bailadeira “em festas 
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gentílicas em companhia de balhadoras gentias as quaes se fazião em louvor e onra do 

pagode”. 

 Outros aspectos ainda o comprometiam mais, como a autorização da realização, 

da parte de rendeiros sob sua autoridade, de ritos hindus para proteção dos palmares por 

ele administrados, consultar previsões de brâmanes a respeito do futuro, realizar práticas 

religiosas também hindus em benefício dos filhos nascidos e até mesmo sacrifícios de 

matriz religiosa islâmica para proteção de seus navios. Ao que parece, Fernandes era um 

homem afeito às crenças hindus que herdara, em alguma medida, de seus antepassados e 

que resistiam, em seu íntimo e em sua identidade, às perseguições portuguesas em Goa 

entre as décadas de 1530 e 1560. Temeroso quanto ao futuro, recorria, segundo a fonte, 

a práticas mágicas divinatórias e de proteção de diferentes procedências de modo a 

proteger seus negócios, o que pode revelar, por outro lado, possíveis medos diante das 

inconstâncias do mundo no qual vivia.  

 Em certa altura da sentença são revelados fatos relevantes a respeito de sua 

mobilidade geográfica e plasticidade indentitária: indo a Pondá, terra vizinha a Goa e 

sob domínio de Bijapur, logo, regida por muçulmanos, em companhia de sua esposa, foi 

ameaçado por “mouros” que, alegando ser a mulher uma bailadeira, desejavam-na, 

pretendo tomá-la à força. O reconhecimento da esposa de Fernandes como uma 

bailadeira por parte dos muçulmanos pode revelar que esta, mesmo já convertida, 

mantinha a indumentária típica das devadasis, que ostentavam muitos adereços e trajes 

típicos de uma mulher hindu casada, contrariando, por outro lado, a discrição sugerida 

às mulheres cristãs não mais solteiras. Além disso, é provável que, assim como entre 

cristãos, entre os seguidores do Corão a percepção delas era de cortesãs, o que auxilia 

na compreensão da atitude deles para com a mulher de Fernandes. 

 Ele, por sua vez, reage, afirmando que:  

 

(…)  se averia fazer mouro e casara com ella plo que o capitão do campo e de 

outros mouros que ahi estavao detriminou que pois elle rreu se queria fazer 

mouro p amor da dita moça que ella era també obrigada a fazerse moura 

conforme a sua lei e outra vez tornou a perguntar ao dito rreu se queria ser 

mouro e elle rrespondeo que sy. 

 

 Percebe-se que a saída encontrada por Fernandes diante das ameaças a sua 

esposa foi converter-se ao Islã, bem como ela. Eles, que eram cristãos católicos súditos 
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do rei de Portugal, mas que praticavam ritos hindus. Este complexo arranjo cultural e 

identitário neles situado leva à seguinte questão: por quais motivos se deu o 

deslocamento do casal para Pondá? A fonte nada revela a respeito das causas desta 

viagem. Contudo, podemos inferir que ela ocorrera certamente entre 1530 e 1560, ápice 

das perseguições religiosas em Goa, onde viviam. O destino, uma região livre das 

pressões sofridas por aqueles que, como eles, não correspondiam ao modelo 

comportamental imposto pela Coroa. Abre-se aqui a possibilidade de vislumbrar uma 

causa: teriam partido para fora dos limites do Estado da Índia de modo a preservarem-se 

das medidas persecutórias que provavelmente os moveu de lá. 

 Ainda assim, a segurança não era plena: forçados pelas conjunturas no caminho 

para Pondá, convertem-se ao Islã. Afirma o desejo de converter-se para preservar sua 

esposa, a qual deveria seguir o mesmo caminho para não ser tomada e violada por 

aqueles que os acompanhavam. Ao que indica a fonte, a esperança de verem-se livres 

das perseguições nas terras que agora abandonavam (seguindo o raciocínio apresentado 

anteriormente sobre as causas deste fato) chocava-se com outras conjunturas também 

tensas, levando-os, mais uma vez, a assumirem outra identidade segundo as pressões 

locais. Mudar para sobreviver.  

 Anos mais tarde, não sendo mencionados quantos pelo notário da sentença, um 

irmão não nomeado de Fernandes aparece no relato. Ele teria partido em busca de 

André, não sendo revelada a causa. O réu e sua esposa, a partir disto, são conduzidos de 

volta a Goa, onde ele por “não sentir bem de nossa santa fé católica” teria se 

apresentado espontaneamente ao Santo Ofício. O proceder inquisitorial, devassando as 

memórias do réu, estabelecia a obrigação deste em dar testemunho de suas experiências. 

Estas, porém, quando registradas, o eram a partir da ótica do Santo Ofício, que o fazia 

privilegiando os elementos que possibilitassem a identificação e a imputação da culpa 

sobre aquele. A memória, portanto, sob estas condições e quando verbalizada, era a via 

de acesso ao que poderia incriminar aqueles que estavam sujeitos à ação inquisitorial: a 

confissão. Tornada comunicável neste âmbito e nesta forma, a experiência, portanto, ao 

se libertar de seu “aspecto mudo” (SARLO, 2007, 26), servia como justificadora – para 

a Inquisição – do aprisionamento e punição do réu. 
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 Assim, a partir deste momento em que o sujeito é colocado sob esta condição, 

sendo apontados seus “erros da fé”, busca-se, da parte do tribunal, mediante a punição 

exemplar, reinseri-lo e enquadrá-lo à condição de súdito católico de Portugal. Fernandes, 

enquadrado como devasso e portador de maus costumes, recebeu a pena de dez anos nas 

galés, devendo cumprir seu degredo em Portugal, sendo-lhe proibido, neste período, de 

partir para terras de “infieis” ou para além do Cabo da Boa Esperança. Sobre sua mulher 

nada é dito na sentença.  

 O relato das experiências de André Fernandes e de sua esposa a partir da 

sentença daquele revela elementos que, junto à objetividade das relações do sujeito com 

as diferentes temporalidades e contextos que o marcam, compõem a construção 

identitária: alguma margem de criatividade e de subjetividade (SÁNCHEZ-COSTA, 

2013, 191). Há neste ponto, portanto, se seguirmos pela maneira como o autor apresenta 

o conceito de identidade, uma tensão situada na vivência daqueles aqui em destaque. 

Afinal, percebendo neles apropriações de elementos mágico-religiosos distintos das 

crenças e ritos de matriz católica ocidental, é possível, apesar do grau de imposição de 

muitos aspectos político-identitários devido a variados motivos, a existência de graus de 

autonomia na forja de suas identidades. 

 Tal capacidade poderia levá-los a chocarem-se com aquilo que lhes era 

determinado a respeito do que “deveriam ser” como fiéis súditos da Coroa lusa. Um 

possível resultado disto seria sua captura pelo Santo Ofício – o que acontecera com 

Fernandes. Lembra-se aqui, contudo, que a vigilância dos aparelhos do Estado e da 

Igreja sobre os súditos de Portugal no Estado da Índia limitava-se a pequenas regiões 

quando comparadas à enorme Ásia, acessível àqueles que atravessavam os porosos 

limites territoriais luso-indianos. Para além deles, vastas possibilidades em muitos 

sentidos. 

 Possibilidades de sobrevivência e de exercício (consciente ou não) de múltiplas 

capacidades na composição de suas identidades, como o caso aqui analisado permite 

vislumbrar. É necessário, no entanto, entender o relato elaborado pelo Santo Ofício na 

forma do processo como uma narrativa autoritária na qual predomina a fala do tribunal. 

Deve-se ter em mente que o acesso, da nossa parte, às experiências através dele 

cognoscíveis, é parcial. Afinal, recaem sobre a escrita das vivências ali registradas 
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pesados valores, perspectivas e interpretações das autoridades eclesiásticas a respeito 

daqueles que lhes são colocados à frente na condição de réus. Denso véu, portanto, 

cobre estas vivências quando acessadas a partir deste tipo de fonte documental. 

 É, no entanto, através destas fontes que, com os devidos cuidados e instrumentos 

analíticos cuidadosos, vivências de grupos não ligados diretamente às altas esferas do 

poder são apreensíveis. Fernandes, homem mestiço em vários aspectos, fruto de uma 

conjuntura de fortes pressões político-ideológicas, pode ainda ter parte de sua vida lida 

por nós. Uma vida que revela uma busca por segurança em terras para além daquelas 

das quais era oriundo. Um, dentre muitos outros ao longo da história que, perseguindo 

um futuro condizente aos seus desejos e planos, adaptava-se às mais distintas realidades. 

E, no caso dele, rapidamente.  

 

Referências bibliográficas 

 

Fontes manuscritas 

Sentença de Andre frs mestiço. In: http://digitarq.arquivos.pt//details?id=2312781 

 

Fontes impressas 

BAIÃO, A. A Inquisição de Goa. Lisboa: Academia das Ciências, Vol. 1, 1945. 

 

Bibliografia 

BOXER, C.R. O império marítimo português 1415-1825. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2002. 

CRUZ, Maria A. L. Degredados e arrenegados portugueses no espaço índico, nos 

primórdios do século XVI. Revista Textos de História, Brasília, vol. 6 – n
os

 1 e2, p.169-

184, 1998. 

DISNEY, A.R. A expansão portuguesa, 1400-1800. Contatos, negociações e interações. 

In: BETHENCOURT, Francisco & CURTO, Diogo Ramada. (dir.). A expansão 

marítima portuguesa, 1400-1800. Lisboa: Edições 70, 2007, p.295-326. 

DORÉ, Andréa. Sitiados. Os cercos às fortalezas portuguesas na Índia (1498-1622). São 

Paulo: Alameda, 2010. 



242 

 

FARIA, Patrícia Souza de. A conversão das almas. Franciscanos, Poder e Catolicismo 

em Goa: séculos XVI e XVII. Niterói: UFF, 2008. 

FLORES, Jorge. Nas marges do Hindustão. O Estado da Índia e a expansão mogol ca. 

1570-1640. 1ª edição, Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2015. 

MACHADO, Lia Osório. Limites, fronteiras, redes. In: DAMIANI, A., DUTRA, V.S. 

(org.). Fronteiras e espaço global. Porto Alegre: AGB, 1998, p.41-49. 

PALOMO, Federico. A Contra-Reforma em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, 2006. 

PEREZ, Rosa Maria. O tulsi e a cruz. Lisboa: Temas e Debates, 2012. 

SÁNCHEZ-COSTA, Fernando. La fragua de la identidad: memoria, conciencia 

histórica y cultura histórica. In: PALOS & SÁNCHEZ-COSTA. A vueltas con el 

pasado. Historia, memoria y vida. 1ª edição, Barcelona: Universitat de Barcelona, 2013, 

p.185-211. 

SARLO, Beatriz. Tempo passado. Cultura da memória e guinada subjetiva. 1ª edição, 

Belo Horizonte: UFMG, 2007. 

SOUZA, Teotónio. Goa Medieval. Lisboa: Editorial Estampa, 1994 

SUBRAHMANYAM, Sanjay. O Império Asiático Português, 1500-1700. Uma história 

política e econômica. Carnaxide: Difel, 1993. 

THOMAZ, Luís Filipe F.R. De Ceuta a Timor. Miraflores: Difel, 1998. 

TAVARES, Célia Cristina da Silva. A Cristandade Insular. Jesuítas e inquisidores em 

Goa (1540-1682) Niterói: UFF, 2002 . 

XAVIER, Ângela B. A invenção de Goa. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2008. 



243 
 

Instituto Histórico Vereador Thomé Siqueira Barreto: Um projeto de escrita da 

cidade de Duque de Caxias (RJ)  

Eliana Laurentino 

UERJ-FFP / FAPERJ 

 

Considerando a proposta do evento, que é ampliar o diálogo das produções 

acadêmicas, o objetivo deste trabalho é apresentar as propostas da pesquisa, em 

andamento, sobre a escrita da história da cidade de Duque de Caxias a partir das 

produções realizadas, com vínculos diretos e indiretos, pelo Instituto Histórico Thomé 

Siqueira Barreto (IHDC). Esse estudo considera que esse espaço impacta e é impactado 

no desenvolvimento de pesquisas na região e nas demandas temáticas nacionais de 

produção, diante de uma perspectiva de “políticas de memória”. Espera-se identificar os 

“usos do passado” e os “modos de fazer” história dos autores, desde a criação do IHDC 

em 1973 até os dias atuais, entendendo que a escrita da cidade faz parte do processo da 

construção desse território e se torna elemento legitimador para a consolidação de 

ações, que configuram identidades na região.  

Analisar as escritas dos agentes ligados ao IHDC, desde sua fundação em 1973, 

permitirá acompanhar os projetos culturais e educacionais da cidade de Duque de 

Caxias, bem como os impactos da produção historiográfica nacional nas escritas dos 

agentes da cidade.  Essas possíveis mudanças na produção de conhecimento da região 

são espelhos e refletem as políticas públicas da cidade, e as demandas culturais e 

educacionais pautadas. Desse modo, a partir do município de Duque de Caxias, com 

ênfase nas escritas e ações dos intelectuais que circulam pelo espaço do IHDC, será 

possível conhecer sobre os projetos educacionais e culturais. E como, no processo 

histórico, se procurou inserir a escrita no movimento de intervenção cultural e 

educacional na cidade. 

 

Instituto Histórico: relevâncias e perspectivas de análise  

Os primeiros institutos históricos do Brasil, originários do século XIX, foram, nas 

palavras de Lilia Schwarcz, “guardiões de sua própria memória, ou melhor dizendo de 

um certo tipo de história, eles até hoje acolhem aqueles que, resistindo ao tempo, fazem 

uma história pautada por longas genealogias, vultos históricos” (SCHWARCZ, 1993). 

Esses espaços legaram os profissionais que ocuparam os quadros de escolas e 
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universidades, naquele período. A perpetuação desses espaços e a criação de outros em 

períodos republicanos sugerem algo mais que a permanência de modelos com base na 

história épica e nacionalista. A análise das escritas dos agentes do IHDC permite 

identificar os vestígios dos projetos da nação desse instituto, e a existência de demais 

projetos conflitantes.  

Para operar de acordo com essa lógica, foram definidos alguns conceitos e 

categorias, identificando quem produz essa história e para quem interessa.  A escrita da 

história é um reflexo da prática e das intenções de articulação que a temática permite 

construir. Assim, como apresenta Certeau (1982), “Não existe relato histórico no qual 

não esteja explicitada a relação com um corpo social e com uma instituição de saber” 

(CERTEAU, 1982, p.88).  

Nessa perspectiva, a escrita acadêmica da história é um dos veículos atualmente 

mais legitimados de produção de memórias coletivas, considerando, então, que as 

produções de diferentes agentes e instituições estão inseridas nas disputas de poder que 

envolvem a memória e a história. Esse estudo opera com a ideia de que a escrita da 

história está relacionada a memória ou a reinvindicação de uma memória em disputa 

(POLLAK,1989).  Do mesmo modo, considera que cada momento histórico pressiona 

uma revisão do passado, e a “usos” desse passado para a consolidação, reinvindicação 

e/ou estabilização de uma memória oficial.  

Pollak (1992), permite refletir sobre a relação entre história e memória, a partir 

do aspecto seletivo para aplicação de um “enquadramento da memória”. Nessa 

perspectiva, a memória estaria materializada através de instrumentos da história, que a 

serviço, ou com a “função” de ser interpretado, reinterpretado, modificado e revisitado 

um passado de acordo com as disputas do presente ou disputas futuras. A memória é 

considerada, nesse estudo, como uma chave de análise que permite a constituição de 

campo de disputas políticas, ideológicas, institucionais e cotidianas dos indivíduos, 

representado no “dever de memória” expresso por Le Goff (2003). Sendo, então, a 

Baixada Fluminense um campo fértil para o estudo sobre os projetos pessoais e 

profissionais dos agentes e instituições envolvidos em uma teia de memória e história da 

região.  

Ainda consideramos que, para o desenvolvimento dessa pesquisa, também é 

preciso operar com o papel do intelectual na sociedade. Para tanto, o conceito de 
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intelectual orgânico auxilia na investigação dos projetos e os usos do passado realizados 

por esses agentes.  Gramsci compreende que organicamente uma camada de intelectuais 

origina da consciência da própria função no mundo da produção econômica. Com isso, 

para avaliar o grau de “organicidade” dos diversos intelectuais, ele sugere a avaliação da 

gradação das funções realizadas por eles e as relações com a sociedade civil e a 

sociedade política. Dessa forma, considera que os intelectuais são os “prepostos” do 

grupo dominante em exercício, sendo os mesmos os responsáveis pelo consenso. 

(COUTINHO, 2011). Através desses agentes, espera-se alcançar a rede de memória na 

cidade e as transformações educativas e culturais a partir do diálogo entre os agentes da 

sociedade civil e as agências da cidade, em especial o IHDC. 

Assim, é importante compreender a atuação desses grupos no interior dessa 

agência de poder local (IHDC) e nas relações com as associações presentes na 

sociedade civil., especialmente, porque a Baixada Fluminense apresenta muitos 

protagonismos de ações e políticas de memórias. Vale mencionar, que a Baixada 

Fluminense pode ser definida como um conjunto de municípios localizados na região 

metropolitana da atual cidade do Rio de Janeiro. De acordo com a classificação da 

FUNDREM (Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro), a Baixada Fluminense é composta pelos seguintes municípios: Duque de 

Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Queimados, 

Mesquita e Japeri. A cidade de Duque de Caxias, somente em 1943, o então 8º Distrito 

de Nova Iguaçu, sob a denominação de Caxias, teria adquirido autonomia política, 

tornando-se município de Duque de Caxias. Atualmente a cidade conta com mais de 

770.865 habitantes, sendo a terceira cidade mais populosa do Estado do Rio de Janeiro, 

perdendo apenas para São Gonçalo (com 889 828) e para o município do Rio de Janeiro 

(5.851 914)
1
   

Contudo, é importante chamar atenção que o próprio conceito de Baixada 

Fluminense é polissêmico, possuindo múltiplas definições. Dessa forma, “seu recorte se 

altera a partir do pesquisador, dos objetos das instituições de pesquisa e dos órgãos 

públicos” (SOUZA, 2014, p.16). No que tange os recortes geográficos, ora são incluídos 

determinados municípios, considerando a extensão entre o litoral e a Serra do Mar, ora 

são excluídos outros, restringindo a região do entorno da Baía de Guanabara. Assim, 

                                                           
1
 Dados do Censo 2010 (IBGE). In (SOUZA, 2014, p 17). 
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consideramos que essas e outras abordagens da definição geográfica não excluem os 

significados da apropriação dos homens no espaço, ou seja, “(...) enquanto ‘espaço-

tempo vivido’, o território é sempre múltiplo, ‘diverso e complexo’” (HAESBAERT, 

2004, p.21), logo, entendemos que o espaço é socialmente produzido. Dessa forma, 

torna se relevante examinar como a história do território e dessa população está sendo 

representada na produção acadêmica e como estão se consolidando os projetos de 

memórias na região.  

No que se refere a história do Instituto, fora identificado alguns artigos (SILVA, 

2012; AMARO, 2013), e penas um estudo monográfico, realizado por Sandra Aguiar 

(2003), o que indica uma lacuna de pesquisas sobre o significado desse espaço para a 

cidade e para a região. O diálogo com outras produções sobre institutos na Baixada 

Fluminense fortalece a hipótese da importância da análise desses lugares para 

articulação e desenvolvimento dos projetos dos intelectuais. Um exemplo é a pesquisa 

desenvolvida por Maria Lucia Bezerra da Silva Alexandre (2015) “A Arcádia 

Iguaçuana de Letras de Nova Iguaçu entre os períodos de 1955 e 1970”. A autora 

apresenta como essa instituição, a AIL, que foi fundada no município de Nova Iguaçu 

durante a década de 1950, estava inserida nas disputas locais. A partir das obras 

literárias produzidas pelos arcadianos, baseadas nas suas memórias sobre a citricultura, 

Alexandre apresenta as transformações socioeconômicas e políticas no distrito sede da 

cidade de Nova Iguaçu.   

Entender o uso político dos autores e os lugares e espaços de suas escritas 

capacita para uma leitura mais crítica da produção na Baixada Fluminense sem, 

simplesmente, rotular os estudos pioneiros de “memorialistas”, mas sim compreende-los 

em seus contextos. Assim, entender os projetos políticos implica reconhecer as escolhas 

temáticas que foram privilegiadas e também os modos de produção da história, as regras 

do ofício, que não foram as mesmas ao longo do tempo. E compreender a 

institucionalização do IHDC, seus agentes e os projetos de memória desenvolvidos para 

e a partir dessa agência permitirá identificar as transformações educativas e culturais na 

região. Esses agentes atuam e atuaram em diferentes organizações da sociedade civil e 

reaparecem em outros espaços culturais e educacionais da cidade. Essas ações sinalizam 

para o papel da escrita no desenvolvimento de políticas públicas locais e nacionais, e 

para a apropriação dessas políticas em suas ações e pautas na cidade.  



247 
 

Nesse sentido, essa pesquisa se interessa na variação de escalas proposta Revel, 

com o objetivo de pensar as relações entre a “escrita da história” e a “história local”. 

Para tanto, destaca-se que não se pretende isolar o objeto, mas variar as escalas, visto 

que as produções de conhecimentos dos intelectuais envolvidos com o IHDC possuem 

conexões com um fazer histórico. Essas escritas não se restringem às disputas locais, 

mas estão relacionadas aos impactos estaduais e nacionais e globais da produção 

historiográfica, bem como das disputas políticas e ideológicas que pressionam um 

“dever de memória”. Compreender que “cada ator histórico participa, de maneira 

próxima ou distante, de processos - e, portanto, se inscreve em contextos – de 

dimensões e de níveis variáveis, do mais local ao mais global” (REVEL, 1998, p. 28). 

Nessa perspectiva, destaco a necessidade de investigar o contexto de 

institucionalização do IHDC. O instituto possui um volume de acervo considerável, e 

isso é um indicativo da relevância desse espaço para os pesquisadores sobre a região. 

São mais de 680 livros e periódicos, e um acervo de jornais importantes da década de 

1950 que incluem a “Folha da Cidade”, “O municipal” e a “Luta Democrática”. Esses 

jornais permitem investigar a construção e as transformações da cidade, bem como os 

impactos socioeconômicos, políticos e culturais representados pelos colunistas e 

estampados nas páginas desses periódicos. 

 O primeiro grupo de fontes, selecionados para este está pesquisa, são os Boletim 

informativos do Arquivo Histórico Municipal; os jornais a “Folha da Cidade”, a Revista 

Caxias Magazine; e o Regimento interno do Câmara Municipal de Duque de Caxias, 

que estão arquivados no IHDC. Essas fontes são importantes para pensar sobre o 

contexto de institucionalização do IHDC, das influências fluminense e nacionais nesse 

cenário, além da possiblidade de investigar como os agentes reaparecem no cenário 

público através de suas atuações. 

O segundo grupo de fontes são as obras arquivadas no IHDC e produzidas por 

agentes ligados ao espaço. Foram identificados mais de 40 títulos produzidos por 

autores que possuem conexões diretas e indiretas com instituto. Dentre os autores, 

destacam -se Stélio Lacerda, Rogério Torres, Francisco Barboza Leite, Genesis Torres, 

Guilherme Peres, José Cláudio Souza Alves, Dalva Lazaroni, Marlúcia Souza, 

Alexandre Marques, Antônio Augusto, dentre outros.  



248 
 

O terceiro grupo de fontes corresponde aos documentos sobre a institucionalização 

da Asamih e os dados dos sócios fundadores e colaboradores. Esses documentos 

também estão no IHDC, e permitem identificar as origens profissionais desses agentes, 

considerando que muitos não são historiadores.  

 O mapeamento dos documentos oferece informações sobre o processo de 

idealização e institucionalização do IHDC e, com isso, identificamos os agentes 

envolvidos nesse movimento, analisando suas produções e ações. Através dessas 

produções, almeja-se identificar as marcas das produções historiográficas nacionais e os 

projetos locais, fluminense e/ou nacionais no fazer histórico.  

Diante desse conjunto de fontes, tópicos para análise das obras nortearão o 

cruzamento da documentação. Serão, incialmente, considerados os seguintes itens: 

trajetória intelectual dos autores e a relação com o IHDC; os estilos historiográficos; as 

fontes utilizadas; o recorte temporal utilizado; e as representações do território. 

Os trabalhos produzidos pelos intelectuais vinculados a essa instituição são parte da 

construção do território, que, como nos aponta Faria Filho, a região trata-se de um 

“processo e o resultado de operações políticas, e por que não, acadêmicas, que fundam 

essa mesma realidade e condicionam o modo de seu entendimento” (FARIA FILHO, 

2009, p.63). Desse modo, as produções são importantes para o entendimento da região 

diante de outras escalas.  

 

Considerações finais  

As produções e conexões na cidade de Duque de Caxias representam como esses 

espaços foram se constituindo baseados nas relações entre o poder e o saber. A análise 

sobre a constituição do Instituto Histórico, fundado em 1973 - durante o período militar 

– que passa a ocupar um lugar de referência para as pesquisas e para as produções de 

conhecimento, também compõe parte da construção das identidades periféricas 

fluminense.  Torna-se necessário identificar as mudanças ou as permanências de ações 

produzidas nesse espaço a partir das alterações no cenário político, após a década de 

1980.  

Assim, cabe analisar o diálogo com as atuais políticas públicas através dos projetos 

desenvolvidos pelos intelectuais que “ocupam” esse espaço.    Quem são os agentes que 

estiveram diretamente ligados a esse espaço e conseguiram produzir, publicar e divulgar 
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suas visões de mundo sobre região?  Quais são as propostas dessas produções e a quem 

interessa? Como o IHDC se apresentava como um espaço de vanguarda na região? 

Como se articula ou articulou com outros institutos da Baixada Fluminense? Existiam 

contradições entre o “fazer histórico” da época de produção e as escritas realizadas?  E 

quais as propostas pedagógicas e culturais desses agentes, ao longo do tempo? Essas são 

algumas questões que permeiam a presente pesquisa. 

 

- Fontes 

- Arquivo do Instituto Histórico de Duque de Caxias: 

 Periódicos: 

a) A Folha da Cidade (1970, 1980, 1990, 2000) 

b) Revista Caxias Magazine (1985-2000) 

 

 Regimento interno da Câmara Municipal de Duque de Caxias; 

 Boletins Informativos da CMD (2002-  2016) 

 Catálogo de cadastro dos colaboradores Asamih 

 Revista Pilares da História – Duque de Caxias e da Baixada Fluminense (17 

edições, com tiragem de 1.000 exemplares cada); 

 CD Caderno de Cartografia da Baixada Fluminense (em parceria com o Centro 

de Referência Patrimonial e Histórico de Duque de Caxias); 

 LACERDA, Stélio. Pelos Caminhos que a História Deixou: Passeios culturais 

aos principais sítios e monumentos históricos de Duque de Caxias e municípios 

circunvizinhos (1992-1994). Rio de Janeiro: Renascer, 2004. 

 LACERDA, Stélio. A fábrica de tecidos do “Corte Oito”. Duque de Caxias, RJ: 

Portal Literário, 2007. 

 LACERDA, Stélio. Antes que o tempo apague. Rio de Janeiro, RJ: Portal 

Literário Editora, 2007. 

 LACERDA, Stélio. Caxias de ontem: um pouco de memória. Rio de Janeiro, RJ: 

Fábrica de Livros – SENAI/RJ, 2003. 

 FREIRE, Elyseu Adail de Alvarenga; TORRES, Rogério. O Coronel Elyseu e o 

seu tempo. Duque de Caxias: Asamih / Ipahb, 2010. 
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Conectados com Deus: a palavra da igreja no mundo virtual 

 

Érika Maria de Araujo Pessanha 

PPGHS – UERJ-FFP 

Introdução 

Esse texto aponta para os principais alvos que norteiam essa pesquisa de 

mestrado ainda em fase inicial, na qual pretendo pôr em análise as relações que 

determinados grupos religiosos, em especial dos evangélicos, fazem no ciberespaço, em 

que não obstante a relação entre mídia e religião ser bastante estudada, a análise deste 

grupo religioso e sua conexão com comportamento jovem ainda tem sido pouco 

analisada. 

Pretendi de forma lacônica contextualizar o cenário atual no que tange a 

explosão evangélica no Brasil e bem como o processo de midiatização da Religião. Para 

em seguida abordar um exemplo dessa midiatização com foco no blog da Pastora 

neopentecostal Sarah Sheeva. 

As aspirações do início do século XX apontavam para a definitiva separação e 

afastamento da religião
1
 da dimensão pública, na qual a secularização

2
 seria a 

consequente supressão da religião pela modernidade
3
, contudo as “explosões religiosas” 

alavancaram as discussões a respeito de um possível retrocesso da secularização.  

Segundo Odair Araújo (2003), para Weber o termo refere-se ao "processo pelo 

qual a religião perdeu espaço público a partir da separação do Estado e da Igreja, 

passando a religião a ser esfera autônoma, não mais ligada ao poder temporal", na qual a 

                                                           
1
 Na definição durkheimiana o termo pode ser entendido como “sistema solidário de crenças e práticas 

relativas a coisas sagradas, isto é, separadas, proibidas, crenças e práticas que reúnem numa mesma 

comunidade moral, chamada igreja, todos aqueles que a elas aderem” (Durkheim, 1996) 
2
 Antônio Flavio Pierucci conceitua que “ 'Secularização' é uma metáfora. Surgida na época da Reforma, 

originalmente em âmbito jurídico (para indicar a expropriação dos bens eclesiásticos em favor dos 

príncipes ou das igrejas nacionais reformadas), a palavra veio a conhecer, ao longo do século XIX, uma 

notável extensão semântica: primeiramente, no campo histórico-político, em seguida à expropriação dos 

bens e dos domínios religiosos fixada pelo decreto napoleônico de 1803 (daí a carga polêmica com a qual 

o termo foi empregado durante o Kulturkampf), e posteriormente no campo ético e sociológico" 

(Marramao, 1983, p. 30).” 
3
 “A Modernidade se caracteriza pela colocação do indivíduo como medida e como fim. O ser humano, 

em sua individualidade e racionalidade, de certa forma substitui o centro anterior, a saber, um cosmo 

sagrado, com suas derivações encompassadoras de sentido e norma, gerido por instituições religiosas que 

davam a coesão social e cultural e que alocavam o centro de sentido para além do ser humano. A 

Modernidade, no entanto, coloca o ser humano como medida de si, de suas relações e do universo, a partir 

de uma lógica cartesiana e de uma moral kantiana. Já não seria mais o cimento da coesão cultural-social 

ditado pela religião o que daria o sentido ordenador da realidade e do social, com suas mediações, mas 

doravante a própria racionalidade, a própria independência de escolha racional centrada no indivíduo 

autônomo. ” (PORTELLA, 2006) 
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religião vai se limitando a esfera privada, perdendo autonomia e os espaços antes 

ocupados. O autor chama a atenção, todavia, ao interesse de inúmeros estudiosos sobre 

a efervescência religiosa na contemporaneidade, particularmente da sociedade 

contemporânea ocidental como uma característica de fim do processo de secularização e 

reencantamento do Mundo. Contudo religiosidade não significa um processo de 

"dessecularização", e sim um momento em que a modernidade vem demonstrando sua 

capacidade de conviver com diferentes formas de manifestações culturais. 

Para o autor, a modernidade propicia a pluralidade religiosa, pois permitiu a 

liberdade de cultos e credos. Produzindo assim as múltiplas perspectivas de construção 

de novas religiosidades. A secularização significa de fato um “deslocamento da esfera 

religiosa do público para o privado, provocando perdas para a religião. ” A procura pela 

religiosidade não é eliminada, contudo se estrutura em outras possibilidades e 

dimensões.  

 

Explosão Evangélica  

 No censo de 1990, a população evangélica
4
 total correspondia a 13% da 

população brasileira. O livro intitulado “O novo nascimento” apresenta os resultados 

das pesquisas de levantamento em 1994 baseadas nos dados recolhidos pelo IBGE para 

o censo geral de 1990. Na qual se percebeu que em questões espaciais o estado do Rio 

de Janeiro apresenta uma população evangélica corresponde de 10 a 15% da população 

na área metropolitana, constatando a existência de 4000 instituições evangélica nessa 

área, em que das 52 denominações evangélicas cadastradas, 30 delas foram criadas no 

Rio de Janeiro. Nas quais, quantitativamente, notou-se a maior concentração de 

membros das Igrejas Batista e Assembleia de Deus.  

No censo de 2000 do IBGE, a população evangélica subiu para 15,4% da 

população sendo destes 10,4% pentecostais. O autor Antônio Flavio Pierucci aponta 

                                                           
4
 No Brasil, “evangélico” é geralmente sinônimo de “protestante”. De acordo com Mendonça (1989) 

“Evangélico” é preferido por membros das igrejas e por historiadores comprometidos com as mesmas, 

enquanto “protestante” é usado por historiadores e sociólogos não comprometidos. (Mendonça p.42 in 

Freston et al p 1) De acordo com Paul Freston o IBGE oferece duas categorias: “protestantes tradicional” 

e “protestante pentecostal”. A falta de unidade interna propõe uma autoidentificação forjada em oposição 

a igreja dominante. “Evangélico” é a identificação que une e permite ações conjuntas; e o nome 

denominacional é a identificação que diferencia e justifica a existência de organizações múltiplas. Nos 

últimos anos, a imprensa consagrou o termo “evangélico”, o qual adquiriu espaço em publicações 

acadêmicas e deixou de ser privativo dos “comprometidos”.  

Utilizarei “protestante” e “evangélico” sem diferença de sentido. 
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para o declínio das religiões tradicionais e o esgotamento do protestantismo de 

imigração – os chamados protestantes históricos: corrente do protestantismo que 

compreende as igrejas formadas a partir da reforma, como a Luterana, a Presbiteriana, a 

Episcopal Anglicana, a Batista, a Metodista e a Adventista- em face da explosão 

pentecostal e neopentecostal. 

 Já no censo de 2010, segundo o IBGE, os evangélicos representavam 22,2% da 

população, um aumento expressivo de 61% para o censo 2000, concomitantemente a 

população católica caiu de 73,7% para 65% da população.  

No Brasil, o pentecostalismo tem tomado proporções de magnitude. É hoje uma 

das expressões religiosa mais entranhada na massa e há tempos congrega a maioria dos 

protestantes (13,4%).  

No segmento pentecostal se destacam as denominações Congregação Cristã no 

Brasil (1910), Assembleia de Deus (1911), Igreja do Evangélico Quadrangular (1951), 

Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo (1955), Igreja Pentecostal Deus é 

Amor (1962). 

E ainda uma vertente, que tem como precursor a Igreja de Nova Vida fundada 

em 1960, que ganha forma nos anos 80 denominadas “neopentecostais” com grande 

ênfase na teologia da prosperidade, como a Igreja Internacional do Reino de Deus 

(1977), Igreja Internacional da Graça de Deus (1980), Igreja Mundial, Igreja Renascer 

em Cristo, Comunidade Sara Nossa Terra, Igreja Paz e Vida, Comunidades Evangélicas 

entre outras. 

 

Religiosidade Midiática 

Na constituinte de 1987/88 inúmeros deputados da chamada “bancada 

evangélica” negociaram seus posicionamentos em votações em troca de concessões de 

rádio e de TV
5
. Nesse quadro a Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) adquiriu a 

Rede Record de Televisão se tornando a primeira denominação evangélica a ser 

proprietária de uma televisão com cobertura nacional. Demonstrando mais uma vez a 

afinidade que as denominações evangélicas tinham com o uso de meios de comunicação 

e as suas “mídias” de massa na expansão de sua mensagem, utilizando a impressa desde 

                                                           
5
 Correio Braziliense 27 de maio de 1987. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/131323 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/131323
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o início do século XX e nos anos 40 os primeiros programas já sendo veiculados em 

rádios locais. 

É relevante apontar que o intenso movimento de midiatização da religião busca 

trair fieis e encontrar nossas redes de comunicação no mercado religioso ampliado pelo 

fenômeno da secularização. 

Movimentos extra religiosos crescem com maior rapidez tendo em vista a 

possibilidade de novas formas de “ter voz”, e também preocupam entidades e setores 

religiosos que se veem na condição de “resgate aos costumes” tendo em vista o seu 

lugar de disputa. 

Nesse aspecto, a midiatização se tornou essencial a pregação com a 

modernização, que impõem novos desafios às igrejas pelos cenários e pelos efeitos de 

problemáticas sociais e políticas, principalmente com o enfraquecimento de instituições 

responderem com suas estratégias convencionais ao “aqui” e “agora” do mal-estar 

material e espiritual vivenciado pelas pessoas em tempos modernos. Além disso, a 

instituição de “políticas terapêuticas” por parte de instituições confessionais que têm, na 

esfera da mídia o “setting” ideal para transformação de pastorais e outros rituais de 

escuta e de atendimento. Neste caso, os novos formatos de “tele atendimento 

midiáticos” instituem, assim, possibilidades de respostas às demandas que continuam 

sendo formuladas às instituições por parte “do mundo da vida”, onde se estrutura o 

“mercado de candidatos” desses serviços. (FAUSTO NETO, 2002, p. 153) 

A contemporaneidade modificou as relações do homem com esse território em 

que a “multiterritorialidade” expressa as “diferentes representações do espaço” e 

abarcam experiências de caráter globalizante e móvel em uma nova e múltipla 

organização que permitem “jogar” uma velocidade muito maior de acesso e trânsito por 

essas territorialidades em redes via “ciberespaço”. (HAESBAERT, 2004) 

No Brasil, somente em 1995 foram criados os provedores de acesso particular, o 

que permitiu na prática o acesso do cidadão comum a este ciberespaço. O que em pouco 

tempo se transformou em um dos principais veículos de comunicação.  Em 2015, dados 

do IBGE
6
 apontam que 57,5% dos domicílios pesquisados tinham acesso à internet. 

Nas redes sociais, a presença evangélica passa a ser notada já no início do século 

XXI, com a formação de blogs, chats e posteriormente a larga utilização de outras redes 

                                                           
6
 Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Acesso_a_internet_e_posse_celular/> 
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sociais como Youtube, Facebook, e Twitter, entre outros. O que só demonstra as 

adaptações realizadas pelas igrejas para ampliar seu discurso e as novas formas de 

evangelizar empreendidas por elas. 

A web em pouco tempo se tornou um campo simbólico de disputas religiosas, 

segundo Jungblut (2010), sendo os pioneiros nessa “colonização” os católicos que 

lançando em 2000 um portal e um provedor de acesso gratuito chamado “católico”. 

Bem como o lançamento posterior do site do Padre Marcelo Rossi, pelo Portal Terra, 

que tinha a sua disposição de uma web-chat para transmitir semanalmente a missa e em 

áudios disponibilizar as orações diárias e missas dominicais. 

De acordo com Myklos (2010) os formatos midiáticos se adaptam aos elementos 

do ritual religioso, submetendo-os a um padrão próprio, e, simultaneamente, a religião 

midiatiza- se e a mídia é sacralizada. Assim, as experiências religiosas no ciberespaço – 

a ciberreligião – como fenômeno midiático, nada mais são que uma busca por um lugar 

encantado, mas o que acaba sofrendo esse encantamento é a própria mídia. 

Como afirma Peter Burke, embora a história da tecnologia não fosse o único 

componente na história da mídia da segunda metade do século XX, os computadores 

logo deixaram de ser considerados simples máquinas de calcular ou úteis acessórios de 

escritório — e isso só aconteceu no começo da década de 1970 — eles passaram a fazer 

com que todos os tipos de tarefas, e não somente os de comunicações, tomassem novas 

formas. (BURKE, 2008) 

De uma forma simplificada Jungblut (2010) apresenta um esquema das 

principais formas de visibilidade dos evangélicos na Internet, chamando a atenção para 

as muitas páginas institucionais (sendo essas de igrejas locais, regionais e até mesmo 

denominacionais); as páginas publicitárias (as livrarias e lojas de material evangélico); 

as páginas pessoais buscando uma divulgação da fé evangélica e chama a atenção para 

as intensa interatividade individual de relacionamentos “extra” e “intramuros” aos quais 

os religiosos se lançam na interatividade comunicativa via Internet buscando “a 

formação de comunidades de crentes como também o trabalho convercionista”. 

(Jungblut, 2010) 

Para o historiador Fábio Almeida (2011) os impactos sociais e as evoluções são 

muito rápidas tratando-se de informática e extremamente significativos, tornando a 
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necessidade de adaptação urgente.  Um bom exemplo das consequências dessa 

velocidade foi a popularização dos blogs.  

 

Um blog é um site da Internet atualizado com certa regularidade, onde 

as atualizações são dispostas em ordem cronológica inversa (iniciando 

pelas mais recentes). Inicialmente, a maioria dos blogs funcionava 

como “diários virtuais”, onde as pessoas escreviam sobre suas vidas 

pessoais. O modelo blog se difundiu a partir de 1999, os blogs passaram 

a transmitir todo tipo de conteúdo e agora suas atualizações incluíam 

textos, imagens, vídeos, músicas, etc. Os blogs podem ser escritos por 

uma ou mais pessoas. Em geral possuem sistemas de comentários 

através dos quais os leitores podem interagir, deixando registradas suas 

opiniões acerca dos assuntos tratados. Não são necessários 

conhecimentos de programação para criar um blog. As diversas 

ferramentas disponíveis para a publicação de blogs (Blogger, Blogspot, 

Wordpress) tornam bem fácil esta tarefa. Diversas instituições apostam 

nos blogs como uma ferramenta mais eficaz, a complementar os sites 

tradicionais. A Presidência da República Federativa do Brasil é um 

exemplo de instituição que sustenta um blog na Internet. (Almeida, 

2011, p.6) 

 

O blog Sarah Sheeva
7
 

Em meados dos anos 2000, surgir com a pastora Sarah Sheeva o ministério com 

enfoque na “Santificação” segundo ela, uma maneira de aconselhar as jovens cristãs no 

proceder e em 2007 cria o “culto das princesas – ou culto das solteiras” na qual a 

pastora lança um blog no qual publica seus conselhos as meninas cristãs e seu canal no 

youtube com os aconselhamentos emocionais – hoje com mais de 47 mil inscritos em 

seu canal do youtube sem contar as demais redes sociais da pastora. [SILVA, 2014] 

Utilizando seu próprio testemunho como forma de buscar uma identificação com 

os “dramas” e “dilemas” vividos pelas mulheres nos relacionamentos, que para ela é a 

parte frágil do relacionamento, em 2007 publica o livro “defraudação emocional” com 

conselhos às mulheres sobre a necessidade de ser uma mulher submissa e respeitável 

nos modelos bíblicos para conquistar um casamento duradouro. 

A influenciadora em suas ministrações apela para a própria história de vida para 

incentivar a “santidade” das jovens, quando afirma que “ser uma pastora que não faz 

sexo há 10 anos e não beija há 9 anos” para resgatar a visão tradicional e conservadora 

da igreja, na qual a mulher deve manter-se virgem e guardada até dos olhos do futuro 

marido até o dia do casamento e ser uma mulher virtuosa. 

                                                           
7
 Acesso disponível em: <https://sarahsheeva.wordpress.com/> 
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Em 2010 foi consagrada a Pastora Aspirante na Igreja Celular Internacional de 

Copacabana no Rio de Janeiro, onde começou o projeto Culto das Princesas, 

posteriormente resolveu criar seu próprio ministério para propagar a palavra de Deus, 

harmonizando-se na velocidade e abrangência consentido pelas redes sociais. Um 

trabalho direcionado as mulheres solteiras como forma de doutriná-las não se deixar 

“contaminar” pelo modelo feminino de mulher forte e independente e sim que ser a 

parte frágil e delicada e busca os cuidados e “espera” o homem perfeito.  

Os cultos são voltados exclusivamente ao público feminino solteiro e nele as 

jovens entoam o “canto de guerra”: “Sou princesa, fora a cachorrada” uma vez que 

outro forte ponto da pregação da neopentecostal é o recato nas vestimentas, e a 

importância da “espera”, que para a pastora é essencial, pois o homem procura e corteja 

a mulher, pois para a pastora a iniciativa deve ser exclusiva do homem. E enquanto 

espera – como as mulheres bíblicas Rebeca e Rute – se guarda de olhares e não se 

preocupa com a falta do relacionamento. 

Em 14 de maio de 2014 no blog da Sarah Sheeva é publicado o texto de 

autoafirmação polêmico “sexo e transferência de espirito”
8
 chama a atenção pela 

introdução a temática com base na visão teológica da neopentecostal, contraditória ou 

não, a mesma afirma que todos os pastores e teólogos que a assistirem não discordaram 

dos respaldos dela. A pastora vale-se da argumentação que chama de “leis espirituais do 

sexo” para afirmar de forma simploriamente resumida que toda relação sexual equivale 

a uma ligação “eterna” de espirito e transferência entre eles, sendo por isso a 

necessidade de manter as relações físicas como aspectos espirituais. A própria pastora 

se coloca como um exemplo disso ao dizer que antes da conversão era viciada em sexo 

e que precisou passar por um processo de libertação para poder hoje pregar com tanta 

“ousadia” sobre o tema. A imagem da pastora e mídias tornaram canais de 

aconselhamentos espirituais enviados por e-mail e de chamadas para os cultos e 

congressos da pastora pelo Brasil e até fora do Brasil. 

Segue-se a criação de diversas outras redes de sociabilidade entre os jovens 

cristãos, como o Projeto Eu Escolhi Esperar (2011), no qual incentiva os jovens a 

manter a pureza e se guardarem para o casamento por ser esta a “vontade de Deus”. 

 

                                                           
8
 Acesso disponível em: <https://sarahsheeva.wordpress.com/2014/05/13/sexo-e-transferencias-de-

espiritos/> 
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Considerações Finais 

 A imagem da pastora Sarah Sheeva e sua relação com o público feminino, em 

que a Pastora constrói uma personagem de si mesma, seja nas roupas “principescas” 

como na abordagem da própria história para estabelecer relação de proximidade com o 

público jovem cristão buscando uma representação e uma “referência” de 

comportamento. 

 As relações fluidas e móveis das “redes” de sociabilidade no ciberespaço 

permitem uma intensa e rápida chega de informação e conteúdo o que permite romper 

barreiras institucionais. Contudo, também age como caráter aglutinador, quando alcança 

os que estavam fora da instituição e traz para “dentro” através das ministrações da 

pastora carismática. 

 Também podemos notar as iniciativas nas redes de certa forma miram nos 

jovens que estariam mais suscetíveis aos riscos das ideologias “ameaçadoras” da moral 

cristã. 
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Os direitos humanos em análise: 

 um olhar sobre o direito à memória e o ensino de História 

 

Fabrícia Vieira de Araújo 

 

 

O presente trabalho constitui parte de uma pesquisa inicial desenvolvida no 

curso de doutorado, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em História Social da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Para a pesquisa aludida, objetiva-se, 

em linhas gerais, mapear as representações acerca dos direitos humanos em sua relação 

com os conteúdos de História, nas narrativas presentes em coleções de livros didáticos 

dedicadas ao ensino médio, nos depoimentos de professores, e nos depoimentos de 

alunos do terceiro ano desse nível de ensino que versam sobre o ensino de história e 

seus conteúdos e os direitos humanos. 

É oportuno lembrar que, na atualidade, os jovens, principalmente, têm evocado a 

questão dos direitos humanos quando realizam as ocupações de escolas, as 

manifestações de ruas e em redes sociais, chamando a atenção para os problemas 

existentes e lutando para que eles sejam solucionados, lutando por seus direitos. 

Supomos, considerando a existência de uma cultura política contemporânea pautada nos 

direitos, que o ensino de História pode estar contribuindo para que estes jovens 

consolidem ideias sobre os direitos humanos, a partir do contato que eles possuem com 

os conteúdos de História que tratam esses direitos.  

Nos limites do presente texto, temos o intuito de discutir o tema dos direitos 

humanos pelo viés do direito à memória, que desponta na segunda metade do século 

XX, representando uma das muitas reivindicações no âmbito de uma geração dos 

direitos humanos mais recente. Entende-se, ainda, que as lutas sociais pelo referido 

direito muitas vezes pode se fazer ecoar nos diferentes temas abordados na área do 

ensino de História. 

 

O direito à memória e o ensino de História: algumas considerações 

Os direitos humanos são comumente classificados em três gerações históricas ou 

dimensões, para especificá-las, tomamos como referência os estudos de Mondaini 

(2008), a saber: a primeira restringe-se ao âmbito dos direitos civis e políticos, 

estabelecidos entre os séculos XVII a XIX, que esteve atrelada ao pensamento liberal; a 

segunda geração é marcada pelos direitos sociais, desenvolvidos em meados do século 
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XIX e aprofundados no século XX, ligada ao pensamento socialista e as batalhas 

concretizadas pela classe trabalhadora; e a terceira geração, mais recente, iniciada na 

segunda metade do século passado e que se estende aos dias atuais, é marcada por uma 

tripla orientação: a luta pela inclusão de grupos sociais historicamente excluídos nos 

chamados direitos do homem; a insatisfação com os genocídios provenientes do 

totalitarismo stalinista e nazista e a barbárie do colonialismo europeu sobre os povos 

afro-asiáticos; e a abertura de novas reivindicações por novos direitos, com as 

mobilizações ambientalistas, as manifestações por um mundo destituído de armas de 

destruição em massa, enfim, a luta pelo não perecimento do planeta. É possível 

compreender que o chamado direito à memória insere-se nessa terceira geração dos 

direitos humanos, está situado no campo dos novos direitos.  

Conforme Benevides (1998, p.9), essas gerações devem ser entendidas na 

perspectiva da evolução histórica e não no sentido biológico, os direitos “não são 

superados com a chegada de uma nova geração, mas se superam dialeticamente, os 

novos direitos continuam incorporados na nova geração.” Segundo Marinho (2012, 

p.24), identificar esta dimensão histórica dos direitos humanos:  

 
significa reconhecer que eles não foram revelados para a humanidade em um 

momento de luz, mas sim que foram construídos ao longo da história 

humana, através das modificações na realidade social, na realidade política, 

na realidade industrial, na realidade econômica, enfim em todos os campos 

da atuação humana. 

 

Os direitos humanos originaram-se de forma gradual, em determinadas 

circunstâncias históricas marcadas por inúmeras lutas contra a opressão, que fazem 

parte da narrativa histórica trazida aos alunos do Ensino Básico. 

De acordo com Cruz (2016, p.38), as lutas em prol do direito à memória no 

Brasil, em específico, “foram conduzidas por demandas e dinâmicas diferenciadas, e 

nem sempre convergentes, destacando, por um lado, as relações entre memória, 

cidadania e direitos, e, por outro, as relações entre memória, justiça e reparação.” Tais 

lutas inserem-se em contextos diferentes, que serão brevemente abordados nas linhas 

que se seguem.   

Na década de 1990, com a realização do congresso intitulado “Patrimônio 

Histórico e Cidadania: O Direito à Memória”, organizado pela Secretaria Municipal de 

Cultura de São Paulo e seu Departamento do Patrimônio Histórico, geridos 

respectivamente por Marilena Chauí e Déa Fenelon, os debates acerca do direito à 
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memória giravam em torno das relações entre memória e cidadania e das questões 

referentes ao patrimônio histórico e cultural. Nesse momento, como afirma CRUZ 

(2016, p.39), as discussões referentes ao direito à memória estavam atreladas sobretudo 

“às relações entre memória e cidadania, às demandas pelo reconhecimento e afirmação 

de direitos, e às lutas pela democratização da memória e pelo alargamento do conceito 

de patrimônio histórico e cultural”, que passou a não se limitar aos bens edificados, mas 

incluiu também os patrimônios ambiental, documental, entre outros.  Os movimentos 

em favor do direito à memória estavam em consonância com as pautas das 

reivindicações por direitos de diferentes ordens, como o direito à moradia, à educação, à 

saúde, reivindicavam também outras histórias e memórias.   

 É importante destacar que essas lutas sociais pelos direitos até então negados a 

diferentes minorias, lutas estas que caracterizam a terceira geração dos direitos 

humanos, emergem em um período anterior, a partir da década de 1970. Oriá (2015) 

aponta que os movimentos populares, organizados por mulheres, homossexuais, índios, 

negros, entre outros, exigiam a participação nas decisões políticas e o exercício da 

cidadania, bem como a visibilidade de suas memórias e suas referências no patrimônio 

histórico do país e a preservação de seus bens culturais.  

Para Oriá (2015, p. 138) “o direito à memória como direito de cidadania indica 

que todos devem ter acesso aos bens materiais e imateriais que representem o seu 

passado, a sua tradição, enfim, a sua história.” As lutas dos movimentos sociais travadas 

nesse contexto vão refletir nas políticas de patrimônio e memória. Conforme Cruz 

(2016), a importância concedida ao direito à memória como uma dimensão da cidadania 

está atrelada à reivindicação de direitos e também à preservação dos acervos 

concernentes às lutas dos movimentos sociais. Foram criados no âmbito acadêmico, por 

exemplo, vários Centros ou Núcleos de Documentação, Pesquisa e Memória Social que 

além de propiciarem a concretização de múltiplas pesquisas, também foram 

responsáveis por identificar, abrigar e conservar os acervos.  

Uma segunda vertente de discussões a respeito do direito à memória no Brasil 

gira em torno das relações entre memória, justiça e reparação. Nesse momento, as lutas 

sociais pelo direito à memória demandam justiça e reparação, por parte do Estado, dos 

múltiplos danos sofridos por inúmeros indivíduos durante o período de ditadura militar, 

demandam também a abertura dos arquivos da repressão, de suma importância para a 

elucidação dos casos de violações dos direitos humanos que ocorreram naquela 

conjuntura.  
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De acordo com Cruz (2016), os movimentos em prol da quebra do sigilo dos 

arquivos da repressão se iniciaram logo no fim do regime militar, mas foram apenas nos 

últimos quinze anos que essas reivindicações alcançaram mais força. Atualmente, 

mesmo apesar das conquistas que propiciaram a liberação à consulta pública de 

inúmeros documentos referentes ao período ditatorial, muitos desses acervos ainda se 

encontram sob sigilo.    

Cruz (2016) aponta ainda que na avaliação de determinados movimentos por 

direitos humanos, o direito à memória e também o direito à verdade constituíram-se uns 

dos objetos principais de políticas de direitos humanos no Brasil a partir da criação do 

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), no ano de 2009, por meio da 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e com a implantação da 

Comissão Nacional da Verdade.   

Sobre o PNDH, vale a pena mencionar que sua primeira versão foi divulgada no 

ano de 1996. O PNDH I apresentou como foco a garantia dos direitos políticos e civis, 

conforme as demandas sociais do período. Em 2002, foi lançado um Programa 

renovado e revisado, tendo incorporado os direitos culturais, econômicos e sociais, o 

PNDH II. Finalmente, em 2009, foi apresentado o PNDH-3, que diferentemente dos 

Programas anteriores, organizados em temas específicos, apresenta em sua estrutura seis 

eixos orientadores, a saber: Interação democrática entre Estado e sociedade civil; 

Desenvolvimento e direitos humanos; Universalizar direitos em um contexto de 

desigualdades; Segurança pública, acesso à Justiça e combate à violência; Educação e 

cultura em direitos humanos; e o já mencionado Direito à memória e à verdade. 

Sobre a Comissão da Verdade, após o encerramento de suas atividades no ano de 

2014, foi publicado um extenso relatório a respeito das violações dos direitos humanos 

perpetradas pelo Estado durante o período de ditadura. O documento também ressaltou 

que as violações aos direitos ainda são verificadas nos dias atuais. No tocante ao direito 

à memória e às ações para preservar a memória: 

 
destaque-se que o relatório propõe que o Governo Federal estabeleça um 

órgão permanente que dê prosseguimento ao trabalho da própria Comissão 

Nacional da Verdade; monitore a implementação das recomendações que fez 

e apoie as ações de reparação, memória e sensibilização sobre as graves 

violências aos direitos humanos analisadas; implemente uma política de 

estabelecimento de marcos e lugares de memória sobre a ditadura; e promova 

ações que visem à localização, abertura, organização e disponibilização dos 

arquivos relativos a graves violações aos direitos humanos, tanto militares 

como civis (CRUZ, 2016, p.51).  
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 Para Cruz (2016), o legado das referidas recomendações dispostas no relatório 

pode estimular as políticas públicas de justiça de transição e direito à memória no 

Brasil. Conforme o artigo 1° da Lei n° 12.528 de 2011, que criou a Comissão Nacional 

da Verdade, a Comissão veio justamente efetivar o direito à memória e à verdade.  

 Observa-se, assim, que os direitos à memória e à verdade se relacionam. 

Segundo Bauer (2013, p.14), abordar o direito à verdade é buscar elucidar as 

circunstâncias em que sucedeu a repressão do governo ditatorial, esclarecer como a 

ditadura funcionava. Dessa maneira, “o direito à verdade possui alguns desdobramentos, 

implicando também o direito à memória e à informação, esta fundamental, pois a 

memória sobre determinado acontecimento somente pode ser construída a partir do 

conhecimento dos fatos.” Daí a importância de se colocar à disposição do público os 

arquivos da repressão.  

 De acordo com Silva Filho (2009), o apelo ao direito à memória e à verdade 

nasce a partir da segunda metade do século XX, com as experiências de transição de 

diferentes países, como os do Cone Sul, que passaram de regimes ditatoriais para 

regimes democráticos. Entende-se que o direito à memória e à verdade são elementos de 

significativa relevância nesses processos de justiça de transição. Sobre esse último 

conceito, Gallo (2010, p.135) aponta que: 

 
surge como método de restabelecimento da reconciliação da sociedade que 

passou por experiências traumáticas, consistindo, basicamente, na busca pela 

efetivação da justiça, da punição e responsabilização dos que violaram os 

Direitos dos cidadãos, bem como, na garantia de que aqueles que sofreram 

violência por parte dos agentes estatais em períodos autoritários sejam 

reconhecidos pelo Estado como vítimas e suas histórias, que restaram 

adulteradas e / ou obscurecidas, sejam resgatadas. 

 

 De acordo com Gallo (2010), o direito à memória e à verdade é edificado de 

baixo para cima, no sentido de que se torna objeto de reivindicações e é pensado 

inicialmente pelos movimentos sociais, para depois alcançar os órgãos do Estado que 

poderão legitimar e formalizar tal direito. Para Silva Filho (2009), o direito à memória e 

à verdade é entendido enquanto um direito transindividual, visto que atinge múltiplos 

grupos da sociedade. Pode ainda experimentar várias maneiras de concretização e 

reivindicação, uma vez que não está obrigatoriamente atado à legislação estatal, pode 

ser formulado e reivindicado ainda que a legislação venha impor políticas de 

esquecimento. 
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Conforme Gallo (2010), não há um conceito jurídico acerca do direito à 

memória e à verdade em textos legislativos, mas existem duas premissas que amparam 

o referido direito, são elas: todos os indivíduos tem o direito presumido de saber a 

veracidade dos fatos que constituem a sua história e a história do seu país. Além disso, 

os sujeitos ou grupos sociais que foram alvos de repressão e perseguição ao longo da 

história devem ter a sua memória preservada, para que circunstâncias análogas às suas 

não sejam novamente repetidas.    

 Gallo aponta ainda dois problemas enfrentados na luta pela concretização do 

direito à memória e à verdade, a saber: inicialmente, a Lei da Anistia, elaborada no 

próprio governo ditatorial, no ano de 1979, que anistiou tanto os torturados como os 

torturadores, possibilitando que uma política de esquecimento se consolide. E também, 

os próprios entraves à abertura dos arquivos referentes ao período ditatorial, como 

mencionado anteriormente.   

Ainda é oportuno lembrar que os diferentes movimentos pelo direito à memória 

conseguiram alcançar o âmbito educacional, fazendo com que suas lutas também 

ecoassem no campo do ensino de História. É o caso do movimento negro, por exemplo, 

“que, antes, tinha sua identidade nacional ancorada na noção de ausência de conflito 

étnico-racial e, hoje, reivindica a consciência de uma identidade negra a partir da 

reinterpretação historiográfica do seu passado na História brasileira” (ALMEIDA; 

MIRANDA, 2012, p.262).  

A batalha, entre outras exigências, é para que a história dos negros não se limite 

tão somente à experiência da escravidão, para que ocupem o lugar de protagonistas nas 

narrativas e não meros sujeitos secundários da história, para que suas vozes sejam 

ouvidas e não mais silenciadas ou esquecidas. Um dos frutos provenientes dessa luta foi 

a implantação da Lei 11.645 de 2008, que estabeleceu a obrigatoriedade da temática 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currículo oficial da rede de ensino.  

Como assevera Rocha (2015), a memória tem um papel de suma importância na 

definição do currículo escolar de história, cuja narrativa é formada por uma composição 

tanto da história como da memória, determinando o que será ensinado e aprendido 

conforme as finalidades sociais aspiradas. Até mesmo os próprios livros didáticos, em 

que são consideradas as propostas curriculares na sua produção, mobilizam dados 

provenientes da memória ao longo de suas narrativas. Entende-se que o direito à 

memória introduz ou modifica o tratamento de diferentes temas nos livros didáticos de 

História, conforme as demandas sociais. 
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A título de exemplo, também é possível citar o trabalho de Fraga (2014), que 

apresenta significativas mudanças nas representações do regime militar no Brasil em 

determinados livros didáticos de História, que circularam no país entre a década de 1980 

e os anos 2000. Dentre tais alterações está a abordagem das violações aos direitos 

humanos durante a ditadura militar. Segundo Fraga (2014), a forma de tratar o referido 

assunto se mostra distinta entre as décadas de 1980 e 1990, e os anos 2000 até o 

momento presente.  

Se nas obras dos anos de 1980 e 1990 as mortes, as torturas eram apresentadas 

de forma simples, com a ausência dos múltiplos detalhes, esse quadro passa a ser 

modificado expressivamente a partir dos anos 2000: 

 
Não basta mais apenas saber que houve prisões, torturas e mortes; é preciso 

descrever com detalhes todo o sofrimento a que alguns brasileiros foram 

submetidos, como se a dor fosse de alguma forma compartilhada e sentida 

pelos alunos/leitores. Sendo assim, tornou-se uma tendência recente, iniciada 

no século XXI, contar nos mínimos detalhes as técnicas, táticas e estratégias 

desenvolvidas pelos torturadores para arrancar de suas vítimas a confissão de 

crimes e a ligação com grupos considerados subversivos (FRAGA, 2014, 

p.123). 

 

 Nesse sentido, Fraga (2014) aponta que os livros divulgados mais recentemente 

mostram que as violações aos direitos humanos estiveram presentes em todo o contexto 

da ditadura. Se em período anterior esse assunto era menos trabalhado nos livros 

didáticos, atualmente as reflexões que tangem o referido tema estão mais aprofundadas 

nas obras. Para o pesquisador, essa transformação pode ser elucidada, entre outros 

fatores, pela pressão exercida por familiares das vítimas que sofreram algum tipo de 

violência perpetrada pelo regime militar, para que a questão fosse debatida e os 

culpados julgados. Com isso, é possível perceber que a luta pelo direito à memória e à 

verdade pode ser refletida nas narrativas dos livros didáticos.   

 Almeida; Miranda (2012) apontam que a escola é um espaço onde são 

atravessadas múltiplas memórias, ela convive com inúmeras narrativas elaboradas ao 

seu redor e que dialogam com tantas outras trazidas para a sala de aula, tornando 

visíveis maneiras de explicar o mundo por meio do que faz sentido para os indivíduos. 

Em caminho consoante, o ensino de História é entendido enquanto uma área do 

conhecimento em que comumente recai a responsabilidade de tratar essas questões que 

tangem o âmbito da memória.  

 Dessa forma, para as autoras, o desafio posto ao ensino de História diz respeito 

aos próprios desafios colocados pela memória nos dias atuais:  
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uma Memória que reivindica lugares, que aquece o mercado de consumo, que 

elege o que deve ou não ser preservado, que luta contra as avalanches de 

esquecimento. Enfim, a educação para a compreensão da História passa a ter 

em si também o desafio de lidar com os procedimentos derivados das 

operações de Memória que estão na ordem do dia dos sujeitos e que 

interferem diretamente na interpretação que esses fazem acerca das 

experiências passadas, orientando sua ação no presente e, sobretudo, sua 

projeção de futuro (ALMEIDA; MIRANDA, 2012, p.264).        

 

 As pesquisadoras apontam que o desafio inserido ao ensino de História baseia-se 

no aprofundamento dos diálogos possíveis entre História e memória, com o intuito de 

propiciar uma educação que se utilize das operações de memória, o lembrar e o 

esquecer, enquanto elementos significativos para a constituição do pensamento 

histórico. A memória tem significativa importância na formação do saber histórico 

escolar. Acionar as memórias dos sujeitos em sala de aula e as de seu grupo, e, 

posteriormente, avançar em um período que precede sua existência, possibilita que os 

jovens dimensionem o passado de modo mais sólido. As práticas de memória, que 

tocam no universo dos alunos, em seu cotidiano, podem fazer com que os mesmos se 

percebam como sujeitos da História, inseridos em um âmbito social maior e específico, 

que pode inclusive dialogar com outras conjunturas, em outros espaços.  

Portanto, a memória e o ensino de História podem andar em caminhos próximos, 

da mesma forma que a memória enquanto um direito e as lutas sociais travadas em prol 

do mesmo, não estão distantes das múltiplas mudanças introduzidas no âmbito do 

ensino da referida disciplina escolar, transformações estas que podem representar 

verdadeiras conquistas, como é o caso da implementação da Lei 11.645 de 2008, 

mencionada em linhas anteriores. Entendemos que a inflexão sobre a relação entre os 

direitos humanos, o direito à memória e sua concretização na forma de conteúdos a ser 

tratados no ensino de História pode contribuir para a constituição de sociedades mais 

humanas e democráticas. 
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O riso como uma estratégia narrativa e performática do 

campo religioso na internet 
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Resumo: 

Este artigo aborda o papel da narrativa humorística na construção da moral e da 

pertença religiosa no tempo presente. Neste sentido, o humor aparece como estratégia 

discursiva de diferentes religiosidades, bem como, o uso dos meios de comunicação, 

principalmente a internet, aparecem como uma estratégia comum para lidar com a 

guerra espiritual. Como meio de divulgação das doutrinas, de um lado, as próprias 

pregações humorísticas gravadas nos púlpitos das Igrejas e, de outro, narrativas 

ficcionais audiovisuais representam choques de significados e maneiras ideais de 

construção do sujeito religioso evangélico, católico, umbandista e kardecista. A partir da 

narrativa histórica, fundamentaremos o percurso de compreensão das práticas de 

comunicação destes sujeitos com suas respectivas ações no campo religioso. 

 

Palavras-chave: Formas simbólicas de comunicação na internet – Humor e Religião – 

Performances Religiosas 

 

Introdução 

 

O presente trabalho possui perspectiva interdisciplinar entre a história e a 

comunicação. Através do qual, nos aproximaremos acerca da compreensão dos usos e 

funções sociais do humor religioso circulado na internet, no tempo presente, visando 

realizar uma breve reflexão e um mapeamento preliminar dos produtores do humor 

religioso na web. Parte-se da compreensão de que o ambiente digital possibilita 

encontrar vestígios da transação simbólica entre os agentes religiosos, seguidores das 

doutrinas e não religiosos no tempo presente. 

Analisando a conexão da história com os meios e formas simbólicas de 

comunicação, Marialva Barbosa (2010) considera que a história pode desvendar a 

possibilidade de ações envolvendo vidas passadas, já o campo comunicação, por sua 

vez, prioriza a reflexão de processos humanos do tempo presente. Assim, para a autora, 

a partir das teorias da história e da narrativa histórica seria possível fundamentar o 

percurso de compreensão das práticas de comunicação de múltiplos sujeitos com suas 
                                                                 
1
 O presente trabalho é uma reflexão com base no projeto de pesquisa: “Religião e humor na 

contemporaneidade: representações da doutrina espírita e construção de identidades no campo religioso” 

(PPGHS-UERJ / 2017), da linha de pesquisa Territórios, Identidades e Representações. 
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respectivas ações e maneiras de ser e estar no mundo. Permitindo, assim, compreender e 

remontar os sistemas de comunicação, abarcando o aparecimento de novos meios, suas 

funções, atuações, surgimento e desaparecimento em determinado contexto espaço-

temporal e social. 

Todavia, a história também se assenhorou do tempo presente para o seu estudo 

sobre o acontecer humano. De acordo com Barros (2005), a história pode ser 

compreendida não somente como exame do passado, mas como estudo do homem no 

tempo e no espaço
2
, cujo objeto de preocupação da história é a narrativa do acontecer 

humano. Neste sentido, consideramos que a análise do processo de comunicação 

contemporâneo deve relacionar-se com raciocínio histórico, visto que o circuito 

comunicativo é envolto por sujeitos históricos e sociais que produzem significados 

simbólicos correspondentes ao contexto espaço-temporal, às distintas visões de mundo e 

às formas de conhecimento que formam a compreensão histórica. 

Assim, as ações de comunicação entre sujeitos envolvem ações do tempo 

corrente e podem realizar ações que visam intervir no curso dos acontecimentos futuros, 

influenciar nas ações alheias e produzir eventos. Desta forma, elas não são atividades 

neutras. Inclusive, John B. Thompson (2008) considera a atividade simbólica em 

paridade tanto com a atividade coercitiva quanto com a econômica e a política, isto é, 

como um elemento fundamental da vida social. Para o autor, através dela, os indivíduos 

expressam a si mesmos simbolicamente ou interpretam as expressões daqueles que 

realizam a codificação da mensagem. Neste sentido, os sujeitos que recepcionam a 

mensagem são ativos e estão envolvidos incessantemente no processo comunicativo e 

na troca de informações ou conteúdos simbólicos uns com os outros. 

Os meios de comunicação, portanto, podem ser utilizados como ferramenta de 

produção, transmissão, circulação e recepção dos embates pelo domínio do poder 

simbólico no campo religioso. Segundo Jorge Miklos (2010), os meios eletrônicos de 

comunicação têm sido um campo fértil de expansão das igrejas no tempo presente, 

expandindo as formas de expressão religiosa para além do privado e dos púlpitos. 

                                                                 
2
 Referência à definição proposta por Marc Bloch em seu livro póstumo Apologia da História, publicado no Brasil 

pela editora Zahar, no qual, ele afirma que a história é o estudo do homem no tempo. Conforme Barros (2005), 

quando Bloch propôs essa definição, ele visava confrontar a perspectiva positivista do século XIX de que a história é 

o estudo do passado humano, todavia, deve-se acrescentar que a história também se preocupa com as questões de 

espaço. Desta maneira, a história seria o estudo do homem no tempo e no espaço, cujas ações e transformações da 

vida humana se desenrolam no espaço político ou geográfico que se constitui em espaço social. 
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Portanto, o fiel vive uma teleparticipação religiosa através da estética dos meios 

eletrônicos interativos. 

Temos observado que o humor aparece como estratégia discursiva de diferentes 

religiosidades para lidar com a guerra espiritual na internet. Assim, como o riso tem 

sido uma estratégia narrativa e performática no campo religioso? Para estes grupos / 

sujeitos, o que é o uso do humor na religião? Partiremos da hipótese de que o uso das 

próprias pregações humorísticas nos púlpitos das Igrejas, das narrativas ficcionais 

audiovisuais e das performances de stand up comedy representam críticas às condutas 

morais, buscando um ideal de sujeito evangélico, católico, umbandista e espírita 

kardecista, além de ser meio de divulgação da doutrina. Para esses grupos, tais 

performances são formas de compreender a experiência religiosa como prazerosa e 

divertida, não somente punitiva, sofredora e séria.  

 

Humor religioso audiovisual na internet 

 

De acordo com Propp (1992), o ideal ascético da religião cristã e o riso se 

excluem de forma recíproca, porém, não são todas as expressões religiosas que repelem 

o riso: na Antiguidade, com as saturnais e os ritos dionisíacos, utilizavam-se do riso e da 

festividade como forma de celebração e culto ao divino. Assim, quando abordam o riso 

no catolicismo, PROPP (1992) e MINOIS (2003) fazem referência ao mito de que Jesus 

nunca riu, sendo o riso uma característica diabólica e humana. Tal referência diz 

respeito à compreensão do riso com conotação negativa, contrária ao ideal do homem 

religioso e filho do criador do mundo. Segundo Minois (2003), tal perspectiva faz parte 

da exaltação cristã do destino trágico do ser humano, do peso do pecado e pela escolha 

da autodepreciação do fiel.  

Porém, ainda conforme o autor, no tempo presente, tal concepção tem sofrido 

alterações, tornando-se mais aceita e menos contestada a possibilidade do riso de Jesus. 

Sendo assim, observamos que essa concepção contemporânea está presente no humor 

católico do Padre Léo, cujas pregações abordavam questões conjugais e da bíblia com 

humor.
3
 Os vídeos das pregações e entrevistas do padre podem ser encontrados no 

YouTube, e são compartilhados pela Canção Nova, por católicos e pessoas que 

                                                                 
3
 Falecido em 2007, ele fora membro do movimento de Renovação Carismática Católica desde 1973 até o 

ano em que falecera. 
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admiravam a forma de evangelização do padre. Assim, em uma das entrevistas, 

aceitando a possibilidade de que Jesus teve humor, Padre Leo afirma a Jô Soares, em 

julho de 2005, que a seriedade de Jesus é um ato cômico. Quando questionado por Jô 

Soares sobre o problema do humor na bíblia – isto é, o senso de humor no Velho e o 

Novo Testamento –, por conseguinte, o padre concorda e desenvolve sua argumentação: 

Padre Léo: A Bíblia é um livro de humor. O senso de humor de Deus me 

impressiona. [...] Veja, Deus gosta de brincar. Jesus, por exemplo, ele se 

manteve muito fiel ao pai no senso de humor. Por exemplo, as perguntas 

tolerância zero de Jesus. Para mim, são perguntas excepcionais porque, você 

imagina, Jesus está atravessando Jericó, um cego berrando lá: “Jesus, filho de 

Davi, tende piedade de mim! Jesus, filho de Davi...”. O povo manda ele calar 

a boca e ele não cala. Aí, Jesus fala: “Traz o cego”. Aí, traz o cego, na hora 

em que o cego chega na frente dele, Jesus vira e fala: “O que queres?” [O 

padre fica em silêncio. Jô ri.] “Senhor, eu queria um labrador para puxar 

‘eu’”; “Queria que o Senhor me arrumasse uma aula para estudar braile”. 

Ora... Não parece óbvio? [...] O evangelho é muito mais humor e alegria. [...] 

Esse senso de humor, essa capacidade de ir por um caminho e fazer uma 

conclusão diferente. Porque o grande segredo do humor, ao meu ver, é isso. E 

o humor é muito importante porque só quem é sério tem bom senso de 

humor. Só quem leva a vida a sério é quem tem bom senso de humor porque 

faz você não se sentir tão importante, você enxergar por outro ângulo. O 

grande segredo do humor é o final. Você vai por um caminho, conduz as 

pessoas àquele caminho, todo mundo vai por aquele caminho... ao chegar lá, 

você faz aquele desfecho inesperado.
4
 

 Semelhante ao estilo do padre, as pregações evangélicas do Pastor Cláudio 

Duarte também concebem a possibilidade do bom humor de Deus e de Jesus, e seus 

vídeos também são palestras religiosas ministradas e gravadas nas igrejas que foram 

compartilhados por fiéis. Vale ressaltar, inclusive, que o pastor afirmou ter conhecido e 

sido influenciado pelo humor e linguagem com profundidade bíblica que o padre 

possuía.
5
 Assim, em entrevista concedida a Danilo Gentilli, em 13 de agosto de 2013, o  

pastor refaz algumas piadas que o Padre Leo fizera naquela entrevista a Jô Soares – até 

mesmo a do cego – e afirma que Deus e Jesus são dotados de bom humor, desviando a 

respeito do questionamento sobre a possiblidade do humor ser pecado. Segue abaixo um 

trecho da entrevista
6
: 

                                                                 
4
 Trecho transcrito da entrevista concedia ao “Programa do Jô”, da emissora de TV Globo:   

https://www.youtube.com/watch?v=gRjXbcEuLkI (Último acesso em 10/08/2017, até o momento 

consultado, o vídeo possuía 22.299 visualizações). 
5
 O pastor é membro da Igreja Batista Monte Horebe, em Campo Grande, Rio de Janeiro, e realiza 

palestras voltadas para casais evangélicos, abordando questões de gênero e sexualidade com humor. Ver: 

https://youtu.be/RsYxJs-9SGA (Último acesso em: 10/08/2017). 
6
 Entrevista concedida ao programa “Agora é tarde”, da emissora de TV Band. Disponível em: 

https://youtu.be/jLox_XUF8Yc (Último acesso em: 10/08/2017). 

https://www.youtube.com/watch?v=gRjXbcEuLkI
https://youtu.be/RsYxJs-9SGA
https://youtu.be/jLox_XUF8Yc
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Gentilli: Vem cá, pastor, seus vídeos estão fazendo muito sucesso na 

internet, não? Tem muita gente... As pessoas já estão te reconhecendo na rua? 

“Você não é o pastor que faz piada? 

Pastor: Isso. As pessoas reconhecem. Na verdade, eu nunca postei nada na 

internet. Nenhum vídeo foi postado por mim. As pessoas, às vezes, adquirem 

os DVDs, compram os DVDs das minhas palestras e eles, então, começam a 

postar esses vídeos na internet. [...] 

Gentilli: Pastor, recorreu ao humor para atrair atenção ou era meio 

“comedião” mesmo? 

 Portanto, segundo o pastor, na entrevista acima citada, o humor não seria uma 

forma de atrair mais fiéis, mas de atrair a atenção daqueles que seguem a doutrina, 

principalmente dos jovens. Neste caso, a preocupação não é somente em converter fiéis, 

mas de mantê-los, visto que tem ocorrido um movimento de peregrinação entre as 

expressões religiosas. Com isso, é importante nos atentarmos a esta função do humor, 

pois a crença e a pertença apresentam-se cada vez mais separadas no contemporâneo, 

onde os patrimônios simbólico e religioso têm se voltado para o individual e subjetivo.  

Conforme Daniéle Hervieu-Léger (2015), o contexto cristão na Modernidade se 

configura entre a figura do praticante – que conserva o senso de comunidade e 

coletividade mesmo quando solitário - e, em expressivo crescimento, a do peregrino – 

este apresentando os laços cada vez mais móveis, voluntária e pessoal. Para ela, tanto a 

Igreja católica quanto as demais denominações religiosas têm procurado canalizar e se 

orientar para a forma de “sociabilidade religiosa peregrina”, visto que elas teriam pouca 

influência para conter a individualização, a mobilidade e as necessidades espirituais de 

bem-estar pessoal que estão se diferenciando da participação clássica dos praticantes. 

No que concerne à doutrinação religiosa humorística ficcional, espíritas, 

umbandistas e evangélicos também divulgam em formato audiovisual suas piadas de 

caráter moral e religioso. Assim sendo, o canal de humor evangélico no YouTube, 

“Paxtorzão” – Humor para a família, possui 308.875 mil inscritos, 113 vídeos e 

23.219.766 visualizações, tratando de questões do cotidiano, com linguagem jovem, 

objetiva-se corrigir e criticar os costumes religiosos. Conforme descrição abaixo do 

Canal
7
, é possível observamos que a nuance do humor do canal tem por objetivo 

evidenciar e ajustar os maus costumes a fim de realizar uma autocrítica evangélica: 

                                                                 
7
 Criado por Daniel Araújo, a produção audiovisual mais antiga no canal data do ano de 2015 e o canal 

segue ativo até o momento.  

Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCyvHdB6om_ueuKbGr7TDM3g (Último acesso em 

10/08/2017). 

https://www.youtube.com/channel/UCyvHdB6om_ueuKbGr7TDM3g
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“para mostrar para os cristãos alguns erros de comportamentos e para os não-cristãos 

que nós sabemos rir de nossas falhas”. 

No caso dos espíritas, a Companhia de Teatro Amigos da Luz realiza 

apresentações em todo Brasil e publica regularmente esquetes cômicos e live stream 

(transmissão ao vivo) no YouTube. A companhia fora criada em 2007, e é composta por 

sete atores, porém, o canal fora criado somente em 2015. Ativo até o tempo presente, 

somando 173.706 inscritos e 12.245.136 visualizações, 75 vídeos de humor e 

espiritismo, 52 vídeos ao vivo. Segundo Fábio de Luca, diretor da companhia, houve 

receio de que o Movimento Espírita entendesse a ideia do grupo como deboche, 

inclusive, há vídeos em que ele faz auto referência como espírito zombeteiro 

encarnado.
8
 Todavia, para surpresa do grupo, o trabalho fora bem recebido pelos centros 

espíritas, sendo inclusive acolhido para estudos religioso (2015).
9
   

 Já o canal de humor umbandista “Papo da Banda”, possui 6.912 inscritos e 

264.101 visualizações. É escrito, editado e atuado por Paulo Mansur e a esposa Carol 

Viana, ambos umbandistas, a publicação mais antiga data de janeiro de 2016. Com 

descrição curta, eles se afirmam enquanto pioneiros do humor umbandista: “Papo da 

Banda – o primeiro canal de humor umbandista do Brasil! Esse canal é pra todo mundo, 

e visa desmistificar a Umbanda no Brasil!”
10

. Os vídeos são compostos por gravações 

dos números de stand up comedy “Humor de Santo” e vídeos de conversas e indicações 

com os inscritos. Assim, o canal se propõe a transmitir uma perspectiva sobre a 

umbanda distinta daquela perspectiva do senso comum que compreende negativamente 

umbanda como uma religião da “macumba” e do feitiço.   

 

Conclusão 

 Em todos os casos acima comentados, podemos observar que a relação entre a 

performance humorística e a religião ocorre não somente para entreter, mas também 

para corrigir os costumes morais e a compreensão acerca do religioso. O resgate e a 

representação do imaginário do sistema simbólico religioso são produzidos a partir de 

novas reconfigurações e é apropriado conforme as necessidades de experimentar a fé, 

                                                                 
8
 Isto é, ainda no grau de imperfeição. 

9
 Entrevista concedida ao programa Repensar, da TV espírita Mundo Maior em 20 de outubro de 2015. 

Disponível em: https://youtu.be/BAkBce1H5n0 (último acesso em 10/08/2017) 
10

 Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCzRVgX4Ej_YyklFo7jaB-qQ/about (último 

acesso em 10/08/2017). 

https://youtu.be/BAkBce1H5n0
https://www.youtube.com/channel/UCzRVgX4Ej_YyklFo7jaB-qQ/about
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cuja individualização da experiência têm adquirido cada vez mais primazia no tempo 

presente.  

Assim, o campo religioso tem se adaptado ao ambiente virtual, no qual, através 

dos sites de redes sociais virtuais como o YouTube, os seguidores das diversas doutrinas 

compartilham voluntariamente vídeos sobre humor e religião. Como podemos ver com 

o caso do Pastor Cláudio Duarte e do Padre Léo, os vídeos das palestras foram 

compartilhados no YouTube por fiéis. Trata-se, neste sentido, do que Jenkins (2009) 

chama de “cultura participativa”, na qual os receptores/consumidores, mesmo quando 

não são também produtores, são capazes de compartilhar e manipular os arquivos de 

mídia. Isto é, são ativos, produzem, consomem participam e interagem com os produtos 

simbólicos de comunicação. Todavia, “corporações – e mesmo indivíduos dentro das 

corporações da mídia – ainda exercem maior do que qualquer consumidor individual, ou 

mesmo um conjunto de consumidores. E alguns consumidores têm mais habilidades 

para participar dessa cultura emergente do que outros”. (JENKINS, 2009, p. 30) 

Para Miklos (2010), a difusão de rituais religiosos na internet, a mídia como 

objeto de fé e mediadora dos milagres, líderes religiosos como celebridades, cultos 

transformados em espetáculos fazem parte da lógica de consumo capitalista 

contemporânea. Sendo, portanto, parte dos desejos individualistas e consumistas como 

também parte das disputas entre diferentes religiões por espaços sociais e evidência no 

campo religioso. Distanciando-se, assim, do vínculo comunitário transcendente – o 

religare.  

 Portanto, para esses grupos, as religiões têm utilizado a mídia digital como 

recurso para a divulgação de seus prosélitos e o humor tem sido um importante recurso 

para atrair a atenção dos fiéis e jovens. Todavia, é interessante compreendermos que a 

estratégia narrativa performática do humor no campo religioso preocupa-se com o riso 

dos defeitos e atos dos seguidores. À vista disso, o campo religioso aborda o riso do 

falho ser humano, a punição por um defeito latente e que é revelado repentinamente 

(PROPP, 1992). Não sendo, portanto, o riso da religião, mas, o riso na religião. Neste 

sentido, todos eles preocupam-se em desmistificar, não debochar de Jesus ou Deus, dos 

guias espirituais ou orixás, mas de conceber o lado humorístico deles. 
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A Imigração virou Notícia: os deslocados e refugiados da Segunda Guerra na 

imprensa. 

 

Guilherme dos Santos Cavotti Marques 
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 Entre 1947 e 1952 o Brasil recebeu levas de deslocados e refugiados da Segunda 

Guerra Mundial, que ao findar desta, encontravam-se espalhados por todo o continente 

europeu. Assim, todos os processos de chegada destas pessoas foram cobertos de perto 

pela imprensa de época que tecia importantes análises sobre aqueles que deveriam 

imigrar para o Brasil. Observamos e analisamos, através do discurso criado pela opinião 

pública, a seleção do “refugiado ideal”, a recepção deste e a contribuição que poderiam 

trazer para o país.  

Para a análise dos periódicos, devemos estar atentos àquilo que se tornou notícia, 

verificando as motivações que levaram a veiculação de determinado fato. Nesse caso, 

pudemos verificar, e como demonstraremos a seguir, as notícias acerca dos displaced 

persons ocuparam as páginas de jornais e revistas durante todo o período em que estes 

vieram para o Brasil, conferindo-lhes, em outras palavras, importância de tema a ser 

veiculado junto a sociedade. 

Os anos 1930 são marcados pela forte disputa política em âmbito nacional e, 

certamente, tal tema encontra ressonância nas páginas dos jornais. Em 1938, existem 

entre matutinos e vespertinos 23 jornais no Rio de Janeiro, então capital federal, 

podendo ser destacados pelo poder de difusão, dentre outros, A Noite, Diário da Noite e 

Correio da Manhã. A estrutura destes é composta por cadernos de 24 páginas, e as 

tiragens dos matutinos alcançavam cerca de 40 mil exemplares (Barbosa, 2007:109). 

 No ano de 1946, como nos recorda Campos (2015), quando se aproximava o 

início dos processos de seleção por parte do Brasil, através de sua delegação na Europa, 

o jornal A Noite (1946) se antecipava afirmando que as autoridades brasileiras 

designadas para o trato com a imigração eram perfeitamente “habilitadas para uma 

seleção sob o ponto de vista moral, racial e físico” (A Noite, 1946:1). Ademais, todo o 

processo de seleção seria realizado nos próprios locais de permanência na Europa, e não 

no Brasil, o que significa compreender que buscava o governo transmitir que erros 

poderiam ser evitados com essas ações. Buscava-se, de antemão, dar credibilidade a 
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questão imigratória destacando a qualidade técnica daqueles responsáveis pela seleção 

de deslocados e refugiados na Europa. 

 Em 13/05/1947 o jornal O Globo (1947) informava a chegada de 861 deslocados 

e refugiados na primeira leva vinda para o Brasil, com destaque para as nacionalidades 

da Europa Central e Oriental (húngaros, lituanos, iugoslavos e ucranianos). O mais 

interessante a observarmos nessa última notícia veicula pelo jornal O Globo (1947), é o 

destaque dado à “valorosa contribuição” do transporte pelo exército americano para a 

chegada dos emigrantes europeus.  

 Compreendemos que os Estados Unidos capitanearam as ações junto aos 

deslocados e refugiados tendo como pano de fundo as mudanças políticas pela qual o 

mundo estava passando, através de novas esferas de influência internacional. Por outro 

lado, o destaque dado pelo jornal ao papel fundamental do exército americano merece 

ser observado como um indício da difusão de uma agenda de defesa e alinhamento aos 

interesses americanos para o Brasil e as Américas. 

Nesse quadro, a dinâmica dos fluxos internacionais de deslocados e refugiados 

foi “auxiliar na estruturação de vários elementos que hoje compreendemos como 

globalização, dentro da nova geopolítica de desenvolvimento do mundo capitalista” 

(Paiva, 2008). Em verdade, e estreitamente ligado aos processos de reconstrução da 

Europa, e das novas dinâmicas internacionais, o fluxo emigratório entre os anos de 

1947-1952 constitui-se, fundamentalmente, por deslocados e refugiados de guerra 

(Diário Carioca, 1947:7). 

 A segunda leva a chegar ao Brasil também fora amplamente coberta pelo A 

Noite (1947). Durante três dias seguidos o jornal em suas edições vespertinas noticiava 

com aparente entusiasmo mais 900 selecionados para o Brasil. No dia 14/06/1947 

informava que o navio de guerra americano “General S. Heintzelman” chegaria ao 

Brasil trazendo os deslocados e refugiados que seriam abrigados na Ilha das Flores e 

posteriormente seguiriam para São Paulo (A Noite, 1947:9). O título é significativo, 

referiam-se aos selecionados como “famintos e magros” adjetivos inferiorizantes do 

outro. 

O jornalista Ney Machado (1947:55), repórter da Revista da Semana, visitara a 

Ilha das Flores para conferir in loco os displaced persons. Destaca que a maioria são 

famílias constituídas com dois, três ou mais filhos pequenos. Os solteiros afiguravam-se 
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como ótimos técnicos fabris, grandes especialistas em suas profissões. Assim, segundo 

Machado, a seleção desenvolvida na Europa além de respeitar os percentuais fixados 

atendia a demanda profissional além do estado físico, analisado como excelente pelos 

médicos da Hospedaria. 

Todavia, em setembro do mesmo ano o jornalista David Nasser, realizava 

intensa crítica à seleção levada a cabo nos campos europeus. Acusava o chefe da 

delegação, Artur Hehl Neiva, de ser tão somente um “planejador de escritório sem o 

menor senso de realidade” (Nasser, 1947:55). Acusava-o de ter desenvolvido seleções 

estranhas, de modo que entraram no país imigrantes não-desejados, como poetas, 

artistas de rádio, pintores e bailarinas. 

Devemos destacar que no momento em que tais críticas eram direcionadas a 

delegação brasileira pelas suas seleções, o país estava debatendo as acusações que eram 

direcionadas a Hehl Neiva, naquele momento já destituído de seu cargo de chefe da 

delegação de seleção de refugiados na Europa, justamente pela realização de má 

seleção.  As críticas poderiam ser definidas em duas: a seleção profissional não atendia 

as necessidades do país, além do não cumprimento da Lei que regulava a imigração de 

respeito ao percentual de 70% de agricultores e 30% de técnicos. 

A saída de Neiva repercutiu não apenas dentro do governo. A escritora Rachel 

de Queiroz (1947:1) em longa coluna intitulada “Indesejáveis” no Diário de Notícias 

tecia duras críticas aos companheiros de imprensa que estavam realizando tão duras 

críticas aos DP’s chegados ao Brasil e à Comissão de Seleção na Europa. A escritora 

traçava um perfil daqueles que estavam sofrendo tamanhas críticas. Elencando três 

profissionais, destaca um eletricista, um técnico em instalações hospitalares e um 

mecânico de tratores. Com assertividade, destacava que tais perfis eram fundamentais 

para a Nação, tendo em vista que um eletricista viria a contribuir para o alargamento dos 

serviços de eletrificação pelo país; o técnico em instalações hospitalares poderia 

contribuir na aparelhagem dos hospitais nacionais e, por fim, e utilizando-se de ironia, a 

autora questiona os detratores se eles compreendiam o que faz um mecânico de tratores, 

afinal, este se liga ao desenvolvimento tecnológico nos campos. 

Em março de 1948, o Correio da Manhã (1948a:3) denunciava que boa parte 

dos imigrantes ingressados no Brasil com o compromisso de fixarem-se na lavoura 

estavam “abandonando os campos e invadindo as cidades”, ocupando funções no 
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comércio e indústria. Em outra reportagem o jornal afirma que ao procurar os 

refugiados para entrevistar-lhes estes se mostraram arredios, supostamente alegando que 

não poderiam falar junto à imprensa, pois havia deixado parentes na parte europeia 

ocupada pelos russos. Tal sentença nos remete a mais uma característica forte dos 

periódicos à época, o anticomunismo. Decerto, tais colocações consolidava a posição do 

Brasil de aliado aos Estados Unidos, além de utilizar os próprios refugiados e 

deslocados enquanto “propaganda viva” contra o comunismo. 

No dia 12 de maio, o Diário da Noite noticiava a chegada de uma nova leva de 

850 refugiados. A repórter, Eva Ban (1948:1), monta um quadro da Europa destruída e 

colocava como título da reportagem a seguinte afirmação: “mostrar a realidade sobre a 

URSS”, trazendo mais uma vez o anticomunismo ao centro da discussão. Na edição 

final daquele dia o jornal (Diário da Noite, 1948a:1) utilizava-se de uma fala de um 

refugiado russo e, para ilustrar, colocaram mapas da Rússia onde teriam campos de 

trabalho forçado. Reforçava-se assim, a ideia de busca pela liberdade e democracia, 

sendo estes últimos os fatores que o fizeram chegar ao Brasil. 

 A Revista O Cruzeiro, em junho de 1948, através do repórter David Nasser 

(1948:9) realizou uma longa matéria de cinco páginas sobre os displaced persons que se 

encontravam alojados na Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores. Ressaltava o 

jornalista que a Hospedaria, além de recepcionar e adaptar os DP’s a realidade 

brasileira, funcionava também como espaço de reanálise e readaptação das profissões, 

tendo em vista que muitos além de serem agricultores possuíam também uma segunda 

profissão qualificada, podendo ser mecânicos, eletricistas, rádio técnicos ou 

serralheiros. 

 Em outubro, verificamos uma reportagem interessante, mais uma vez feita pelo 

Correio da Manhã (1948b:1). Ainda que essa edição do Correio da Manhã traga 

questões importantes sobre os refugiados e a própria Hospedaria, ao abordar um dos 

refugiados de origem russa, os argumentos que antes se ligavam à destruição da Europa, 

voltavam-se agora para a falta de liberdade da Rússia, inclusive a de ir e vir, em 

fragoroso contraste com as Américas. Utilizava-se também de um diálogo pouco 

provável se termos em conta que o refugiado não falava nem o português nem o inglês, 

mas insistia a reportagem que haviam compreendido um ao outro através de palavras 
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inteligíveis. Afinal “os homens se podem entender, acima de quaisquer diferenças de 

raça, língua, religião, cor ou credo” (Correio da Manhã, 1948b:1). 

 Já em dezembro do mesmo ano, o diário destacava a chegada de mais uma leva 

de 827 DP’s através do navio General Black. Estes eram majoritariamente técnicos, 

tendo pedreiros, mecânicos, carpinteiros, marceneiros, engenheiros de minas, 

eletricistas e químicos; e tendo somente 152 agricultores. O então diretor do 

Departamento Nacional de Imigração (DNI) Carlos Viriato Saboya, salientava que 

todos os chegados seriam encaminhados à Ilha das Flores onde, além de serem 

acolhidos, seriam “reclassificados de acordo com suas profissões” (Diário da Noite, 

1948b:9). 

Porém, a chegada dos deslocados e refugiados da Segunda Guerra Mundial 

gerava intensos debates na sociedade brasileira. A esse respeito, a sessão “Com a 

palavra nossos leitores” da Revista Careta (1949:34) é um exemplo. Nesta, um autor 

anônimo criticava que no Brasil existiam várias escolas técnicas, de onde saíam 

diversos diplomados em várias especialidades, mas, quando no mercado de trabalho, 

não conseguiam uma colocação profissional. Criticava esse leitor tanto a manutenção 

destas escolas por parte do governo quanto à inexistência de órgão específico para a 

colocação destes nos setores que se qualificam, diferentemente dos auxílios destinados 

aos “imigrantes que se encontravam na Ilha das Flores”. 

 Devemos observar que todo esse período no qual estamos analisamos é 

fortemente marcado por três características nas páginas dos jornais: o anticomunismo, o 

eurocentrismo e o nacionalismo seletivo, estando este último, segundo Campos 

(2015:378), “disposto a abrir mão do radicalismo patriótico sempre que os ventos 

políticos assim desejarem”. O governo brasileiro em muitas ocasiões deu visibilidade à 

questão da recepção dos refugiados com reportagens e matérias em revistas e jornais. 

Como salienta Paiva (2008), “observam-se artigos que versavam sobre as vantagens de 

se empregar DP’s especializados”, quer dizer, a tônica era evidenciar as contribuições 

que os refugiados e deslocados especializados poderiam oferecer ao desenvolvimento 

nacional. 

A questão dos refugiados e deslocados era tratada a partir da circunstancial 

aliança entre humanitarismo e interesse nacional, afinal não era qualquer pessoa 

presente nos displaced camps que interessavam ao Brasil. De fato, como aponta Bravo 
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(2014), os estrangeiros que interessavam eram aqueles que poderiam trazer uma 

contribuição para o nascente parque industrial brasileiro e para a colonização das 

grandes áreas ainda despovoadas e carentes de braços. Não à toa, Hehl Neiva havia 

preparado uma lista, após análises in loco dos DP’s mais aptos a imigrarem para o país, 

levando em conta três fatores estruturantes: a questão profissional, o poder de 

assimilação e o caráter ideológico, notadamente anticomunista. Os selecionados 

deveriam ser dirigidos para o atendimento dos interesses econômicos, mas também 

raciais da Nação. Pois como destaca o artigo 2, “atender-se-á, na admissão dos 

imigrantes, à necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da 

população, as características mais convenientes da sua ascendência europeia” (Brasil, 

1945). 

É interessante observar que as profissões daqueles que chegavam ao Brasil se 

refletia no estágio de desenvolvimento da indústria brasileira à época, um parque “a 

caminho da industrialização pesada que caracterizaria o desenvolvimentismo da época 

JK com a implantação da indústria automobilística na década seguinte” (Salles et AL, 

2013). 

Em abril de 1949, o Observador Econômico e Financeiro (1949:28) em longa 

reportagem de sete páginas destacava que a chegada de imigrantes era fundamental para 

o crescimento e desenvolvimento do país, de modo que o braço estrangeiro traria 

importantes contribuições no desenvolvimento da agricultura e da indústria. Ao 

chegarem à Hospedaria, notaram que o aspecto físico daqueles que lá se encontravam 

era bom, dando a entender que a seleção que se desenvolvia na Europa estava sendo 

realizada com certo rigor. 

Em setembro de 1949, a Revista O Cruzeiro questionava seus leitores se os DP’s 

seriam imigrantes comuns, que simplesmente procuraram outra terra porque 

fracassaram em sua natal, ou se mesmo carregavam consigo características das 

migrações tradicionais. E aí mais uma vez o sentimento anticomunista inspirava as 

respostas, pois, estes eram fugitivos dos comunistas que “impunham a planificação de 

cima para baixo, isto é, a redução do ser humano a zero” (Oliveira, 1949:61). 

 Em fevereiro, a Revista da Semana, por meio da reportagem de Armando 

Pacheco (1950:2), analisava o perfil dos deslocados e refugiados que estavam na Ilha, e 

novamente, críticas a eles eram direcionadas. Acusava-os o jornalista de serem 
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“rebotalhos do que sobrou de bom e de mal na Europa desgraçada pela guerra”. Ao que 

pese esta crítica, observamos que nos periódicos de grande circulação se desenvolve um 

acirramento no discurso anticomunista e antissoviético em suas matérias sobre o tema. 

Trata-se também do contexto de acirramento da Guerra Fria, internamente, o Partido 

Comunista do Brasil já tinha sido cassado em 1947, à relação com a União Soviética 

rompida em 1948, além de forte repressão aos comunistas nos Estados Unidos em 1950. 

A chegada dos refugiados da Segunda Guerra mobilizou a classe política, seja 

pela sua defesa ou crítica. Era comum a visita de autoridades governamentais ao espaço 

da Hospedaria para tomar ciência das atividades de recepção que ali se desenvolviam, 

bem como analisar as levas que desembarcavam. Tais interesses por parte da classe 

política alinhava-se ao preceito da imigração dirigida enquanto elemento motriz de 

desenvolvimento nacional e interesse coletivo. Esses trariam consigo, as mais altas 

experiências civilizacionais europeias, além de costumes a novas tecnologias ao país, 

ainda que a oposição realizasse intensas críticas sobre tal potencialidade. 

Salientamos, igualmente, que uma prática utilizada pelo governo brasileiro, com 

maior ênfase a partir da década de 1950, é o lançamento na imprensa de notas e 

chamadas às classes patronais para que esta se dirigisse ao prédio do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio, a fim de selecionar os deslocados e refugiados que ora 

se encontravam na Hospedaria da Ilha das Flores.  

As profissões descritas na maioria das chamadas evidenciavam as aptidões 

técnicas acima dos agricultores, sendo esta última a menor parcela dos que se 

encontravam na Hospedaria de Imigrantes. Tais inserções são interessantes de serem 

observadas, pois nos possibilitam atentar as diversas estratégias lançadas pelo governo 

com o intuito de atrair a classe patronal. 

 É interessante notarmos que as seleções voltavam-se mais para as pessoas que 

detinham alguma formação técnica, seja na agricultura ou na indústria. Entendemos, 

porém, que a maior justificativa daqueles que realizavam a imigração dirigida no 

imediato pós-guerra era a crescente demanda de braços qualificados para uma lavoura 

que tentava sua modernização, bem como para a indústria em expansão, sobretudo no 

estado de São Paulo. 

No ano de 1952, ano que marca o final de nossa análise, representa uma ruptura 

nas relações bilaterais fragilmente mantidas entre a OIR e o Brasil, qual seja, o 
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encerramento das atividades do escritório da Organização Internacional para Refugiados 

(OIR) na cidade do Rio de Janeiro, com a despedida de seu representante D. Stansby. 

Tal fato, não temos dúvidas, refletiu na entrada de deslocados e refugiados no país. 

Em julho, na sessão “Palavras Oportunas” da Revista Careta (1952:17), uma 

senhora denominada Nini Miranda, presidente da Associação das Donas de Casa redigiu 

uma carta. Ela criticava a diferença que se verificava no tratamento entre os nacionais e 

os elementos estrangeiros por parte do governo. Enquanto estes últimos eram 

recepcionados e abrigados na Ilha das Flores, tinham seu roteiro traçado e “as bênçãos 

de nossas autoridades” (1952:17), os nordestinos “viviam a Deus dará”, sendo que, para 

ela, os nacionais deveriam ser protegidos assim como os estrangeiros assim o são. 

 Desta maneira pudemos perceber através da imprensa que a chegada dos 

deslocados e refugiados não era política unânime, sendo destacada como notícia a ser 

veiculada e discutida junto à sociedade. De fato, não era qualquer pessoa na referida 

condição que poderia imigrar para o Brasil, mas somente aqueles que de algum modo 

atendessem os interesses da política nacional, ressaltando ainda mais a circunstancial 

aliança com o humanitarismo. 

Assim, alguns aspectos norteavam os processos de seleção, tendo no aspecto 

profissional e ideológico duas elementos fundamentais. Não à toa, a tônica das 

reportagens dos jornais é sempre marcada pelo teor anticomunista, e utilizam os 

refugiados como propaganda viva, além da crítica e defesa de sua importância para o 

desenvolvimento das atividades técnicas do país. 
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VIDAS À DERIVA: os navios-prisões da Primeira República. 

Isabel Lopez Aragão  

PPGHS - UERJ - FAPERJ 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Os militares participantes das insurreições de 1922 a 1930 foram alvo de 

rigorosa repressão por parte das autoridades brasileiras. Haviam protagonizando 

revoltas, por todo o país, durante esses oito anos. No final do ano de 1924, centenas de 

militares rebeldes, operários, jornalistas, políticos da oposição e civis aglomeravam-se 

em cárceres, sob a custódia da Polícia Política e das Forças Armadas. As experiências 

vivenciadas em delegacias, presídios, navios-prisões e em ilhas litorâneas e oceânicas 

brasileiras intensificaram a coesão entre lideranças militares, criando uma identidade 

revoltosa, construída a partir das adversidades compartilhadas. (Cf. ARAGÃO: 2012). 

Neste artigo, abordaremos o resultado da pesquisa realizada, até o momento, acerca dos 

navios-prisões e da permanência de militares e civis, como prisioneiros dos mesmos.  

 

2. OS NAVIOS-PRISÕES 

 Os navios Alfenas, Benevente, Belmonte, Cuyabá, Jaceguay, Campos, Jahu, 

Manaus, Baependi, requisitados do Loyd brasileiro
 
- funcionavam como presídios ou 

como transporte para a ilhas oceânicas como a Ilha Grande e a Ilha de Trindade,
1
 ou 

para o campo de desterro da Clevelândia
2
. Para as ilhas mais próximas, como a Ilha de 

Bom Jesus, a Ilha das Flores e a Ilha Rasa,
3
 serviram como transporte os rebocadores 

Audaz, o Mario Alves, o Tonelero, o Laurindo Pita, o Tenente Cláudio. 

 

 2.1 O navio-prisão Alfenas 

 A requisição do navio Alfenas, abaixo, em 2 de junho de 1917, foi levada a 

efeito a título de represália e para suprir “a tonelagem que o inimigo vem [vinha] 

destruindo” na 1ª Guerra (Cf. CHEVALIER, 1925; SAMIS, 2002: p. 235). 

 

Ministro da Marinha 

Snr. Chefe do Estado Maior da Armada 

Tendo o Governo resolvido incorporar provisoriamente, à esquadra, o vapor 

“ALFENAS”, do Lloyd Brasileiro; assim vos declaro para os devidos fins. 

SAÚDE E FRATERNIDADE 

Alexandrino Faria de Alencar.
4
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 O Alfenas era um navio mercante, a vapor, de casco de ferro, incorporado, 

provisoriamente, à esquadra, exclusivamente para conduzir a “carga humana” tendo 

servido como primeiro navio-prisão aos presos militares rebeldes de 1922.
5
 

Comandaram o Alfenas, os Capitães de Corveta Américo Vieira de Melo, de 10 de julho 

a 23 de agosto de 1922, e Luiz Pereira Pinto Galvão, dessa última data a 6 de dezembro, 

do mesmo ano, quando foi desligado da Esquadra.
6
 Foram encontrados, prisioneiros no 

Alfenas: revoltosos do Forte Copacabana e da Vila Militar; os Capitães José Carlos 

Dubois, Leopoldo Nery da Fonseca Jr., Mario Abreu; os Tenentes Alberto Barbeto, 

Aroldo Leitão, Bento Ribeiro, Carlos Saldanha da Gama Chevalier, Heitor Bianco de 

Almeida Pedrosa, Honório Hermeto Bezerra Cavalcanti, Joaquim Soares de Ascensão e 

Telmo Barbosa (Cf. CHEVALIER, 1925; CHEVALIER, 1930).
 
 

 

2.2 O Benevente e o Cuyabá 

 O Benevente é citado pelo tenente Chevalier, como tendo aprisionado revoltosos 

em abril de 1924. Foram encontrados no Benevente: os Tenentes: Setúbal, 

Adalberto Araripe Rocha Lima, Agnaldo José Senna Campos, Ariosto de Almeida 

Daemon, Asdrúbal, Walter de Souza Daemon, Carlos Magalhães Frankel, Carlos 

Saldanha da Gama Chevalier, Doeys, Dutra, Ten. Granville Belorophonte de Lima, 

Humberto Castelo Branco, José Públio Ribeiro, Leony de Oliveira Machado, Lincoln de 

Carvalho Caldas, Pedroso, Pery e Santos Dias.
 
Os revoltosos foram transferidos do 

Alfenas para o navio Cuyabá, que ficou fundeado na Enseada do Abraão, em frente ao 

Presídio do Lazareto, na Ilha Grande (Cf. CHEVALIER, 1925; CHEVALIER, 1930). 

 O Cuyabá, navio alemão de casco de aço e cargueiro, congregado à Frota da 

Marinha em 28 de junho de 1923, da mesma forma que o Alfenas, foi incorporado ao 

material flutuante da Armada e classificado como “transporte de guerra,” sendo 

restituído ao Lloyd somente em 1925.
7
 

 

Ministro da Marinha 

Chefe do Estado-Maior da Armada 

Assunto: Muda a classificação de navio. 

1-Declaro que resolvi mandar classificar como “tender” os transportes de 

guerra Belmonte e Cuyabá. 

Alexandrino Faria de Alencar
8
 

  



289 
 

 O depoimento do ex-sargento André Figueira, ao jornal O Estado do Pará, sobre 

as mortes no campo de desterro da Clevelândia, deixa entrever parte da situação que os 

presos vivenciavam nos navios:  

 

Ah! Aquele Cuyabá, aquele Cuyabá! A seu bordo não havia higiene, não 

havia coisa nenhuma. Basta referir-lhe que a nossa sanita era uma velha 

barrica que, ficando cheia era retirada do porão com um cabo, com o mesmo 

cabo com que nos jogavam a comida, como se fossemos cães danados 

(SAMIS, 2002: p. 170). 
 

 

 Francisco Nicolau, soldado preso em Catanduvas e prisioneiro da Clevelândia, 

revela a data aproximada desses embarques. Ele chegou à Clevelândia, em 22 de maio 

de 1925. Foi para lá a bordo do Cuyabá, tendo, antes, parado no Distrito Federal, para 

embarque de mais 150 presos (DIAS, 1926: p. 238-240). 

São alguns militares presos nesses navios: tenentes Nelson Gonçalves 

Ethegoyen, Eduardo Gomes, Matheus Moura, Luís Braga Mury, Carlos Saldanha da 

Gama Chevalier;
9
 revoltosos da canhoneira Goiás e do encouraçado São Paulo; da 

Escola de Aviação Naval e alguns praças do 27º BC de Manaus, envolvidos no levante 

desta cidade, em 1924.
10

 Um dos Relatórios revela a permanência do Capitão do 

Exército Duguet, preso no Cuyabá, em 1924 (CHEVALIER, 1930, fotografias; 

SIQUEIRA, 1989: p. 43; SAMIS, 2002: p. 186; SILVA, 1964: p. 388-9). 

            
                            Ministro da Marinha 

Ministro da Guerra 

Assunto: Transmite um requerimento. 

1 – Tenho a honra de submeter à consideração de V. Excia. o incluso 

requerimento do Capitão do Exército Honorato Augusto Duguet Leitão, que 

se acha preso à bordo do tender Cuyabá. 

Alexandrino Faria de Alencar.
11

 

 

2.3 O navio-prisão Jaceguay 

Este navio foi encontrado, dentre os Relatórios, servindo de navio-prisão aos 

militares rebeldes de São Paulo. 

 

Ministro da Marinha 

Ao Snr. Procurador Criminal da República 

Assunto: Comunica a prisão de um oficial. 

1 – Tenho a honra de comunicar-vos que o primeiro tenente do Exército 

Vitor Cesar da Cunha Cruz, que se encontra respondendo a processo no foro 

civil, se acha incomunicável a bordo do aviso-hidrográfico Jaceguay por ter 

sido feito prisioneiro pelas forças legais em operações a cidade de São Paulo. 

Alexandrino Faria de Alencar.
12
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 O Primeiro- tenente, incomunicável no navio, participara dos levantes de 1922 e 

1924, respondia a processo em foro civil, pelo levante de 1922.   Outro relatório revela a 

prisão de alunos no Jaceguay.  

 

Ministro da Marinha 

Ao Snr. Dr. Procurador Criminal da República 

Assunto: Comunica a prisão de ex-alunos da Escola Militar. 

1 – Tenho a honra de comunicar-vos a prisão dos civis Diogo Figueiredo 

Moreira, Osmar Soares Dutra e Paulo Vieira da Rosa, ex-alunos da Escola 

Militar, encontram-se presos incomunicáveis a bordo do Aviso 

Hydrográphico “Jaceguay,” por terem sido feitos prisioneiros pelas forças 

legais em operações na cidade de São Paulo. 

Alexandrino Faria de Alencar
13

 

 

Eles participaram, em 1922, dos levantes, na Escola Militar do Realengo, no 

mesmo dia que a Vila Militar e o Forte Copacabana, das revoltas de 1924 e das 

insurreições militares, até o ano de 1927,
14

 tendo dividido as mesmas prisões e à 

incomunicabilidade e a tortura com oficiais (Cf. SILVA, 1964). 

O Ministro da Guerra declarara que, em face do inquérito 13 aberto sobre os 

acontecimentos em que foi envolvida a Escola Militar no dia 5 de julho de 

1922, o Governo resolvera desligar imediatamente, a bem da disciplina, 256 

(duzentos e cinqüenta e seis) alunos envolvidos e que continuaram presos; 

333 (trezentos e trinta e três) alunos que foram distribuídos pelas unidades 

das diversas regiões militares para serem desligados do serviço ativo do 

Exército; e 58 (cinqüenta e oito) restantes mencionados que foram postos em 

liberdade. Houve também, o afastamento do comandante da Escola e todos os 

instrutores que tivessem vínculo com a Missão Indígena (...)  

(RODRIGUES, 2010). 
 

 

 Dentre os prisioneiros podemos citar: da Marinha, os Capitães-de-corveta João 

M. Dias (médico), Raul Elísio Daltro e Soares Pinna; os Capitães-tenentes Attila 

Monteiro Aché, Augusto Short, Salalino Coelho; os Primeiros-tenentes Afonso 

Machado, Álvaro de Araujo, Álvaro Miguelotte Vianna, Ary Lima, Djalma Freitas 

Cordovil Petit, Faro Orlando, Francisco Bulcão Vianna, Paulo Mário da Cunha 

Rodrigues; e, do Exército: o Primeiro-tenente Vitor Cesar Cunha Cruz. (Ver mais: 

ARAGÃO, 2012). 

 

2.4 O navio-prisão Campos Salles  

O Campos serviu de presídio a rebeldes dos levantes de São Paulo, em 1924, e 

Mato Grosso, em 1922, (Cf. SAMIS, 2002). Vindos da 4ª Delegacia de Polícia Política e 
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das Casas de Correção e Detenção e encontrando-se debilitados, retornavam muitas 

vezes do navio para a enfermaria da Casa de Detenção. Everardo Dias, operário, na 

enfermaria da Detenção, ouviu o que vivenciaram no navio: saídos da 4ª Delegacia 

foram separados em cubículos da Detenção e partiram na alta madrugada, rumo ao 

Arsenal de Marinha, em carros fortes, “escoltados por praças de carabina embalada e 

por agentes reforçados e bem armados”. Apontados ao comandante, os líderes operários 

deveriam sofrer os maiores castigos e constante vigilância. Entraram em uma lancha 

conduzidos ao navio, que se encontrava na baía à altura da Ilha de Mocanguê. Já na 

escada, indivíduos de rebenques nas mãos, intercalados por praças, iniciavam por 

chicoteá-los, enquanto caíam tentando alcançar o convés, aos tropeços e solavancos. Lá, 

os aguardava um homem chamado por tenente Lopes, que ordenava que ficassem nus, 

mesmo à alta hora da madrugada. O pavor se apossava de todos, especialmente ao 

constatarem o ar de riso de seu algoz, como que a divertir-se com as perversidades que 

planejava. Revistavam as roupas retiravam tudo que houvesse de valor, recolhendo-os 

aos porões, onde permaneciam, até o amanhecer, quando era iniciada a escolha para os 

trabalhos a serem realizados (DIAS, 1926: p. 132). Às 5 da manhã despertavam ao toque 

de uma corneta e caminhavam para o banho feito com uma mangueira idêntica à usada 

por bombeiros, com jatos de água salgada que os jogava no chão, enquanto ouviam a 

risada dos praças. Seguia-se ao banho o exercício físico: corrida de 15 minutos pelo 

convés. Se caíssem, por um escorregão, eram imediatamente chicoteados. Depois, vinha 

a distribuição do trabalho: das turmas de pintura, que podiam atuar nos locais mais altos 

do cargueiro do Loyd, como os mastros, até as partes mais fundas dos interiores; dos 

grupos de bater ferrugem do lado exterior do casco; de limpeza de convés, máquinas e 

caldeiras; dos que desfiavam cordas velhas e refaziam trançados, e, finalmente os 

responsáveis pela faxina, rancho e lavagem de roupas. Todos eram supervisionados por 

“notáveis malandros do Rio de Janeiro”, que eram encarregados de chicotear os 

prisioneiros ao menor deslize (DIAS, 1926: p. 132):  

 

- O trabalho! Não se sabe de senhor que mais tenha maltratado os seus 

escravos. A taca – é este o nome que dão ao rebenque – funciona a todo 

momento, nas mãos vigorosas dos capatazes, e pelo mínimo motivo. Ai do 

infeliz que cair na antipatia de um desses perversos individuais! Olhar para 

um preso é motivo para da taca cair inesperada e impiedosa sobre as costas, a 

cabeça, os braços de quem olha... Não executar uma ordem, não atender 

promptamente a um chamado, é causa de violentas e rudes pancadas, 

distribuídas a torto e a direito com espírito maligno e perverso. Quantos 
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infelizes, ao trabalharem sobre pranchas mal seguras á amurada, balançando 

no abismo, a dez ou quinze metros da água, não foram dela expelidos á força 

de bordoadas, afogando-se? Quantos outros não despencaram das vergas 

sobre as ferragens do convés ou se sumiram nos porões, a mais de vinte 

metros de altura, quebrando na quéda braços, pernas, espinha, rasgando o 

ventre nalgum ferro pontudo, destroncando o pescoço, fendendo o craneo?! 

- Fugir?! De que modo? Si qualquer embarcação que passasse próxima era 

logo alvejada pelas sentinelas? Além disso, os presos, á tarde, eram fechados 

nos porões e com sentinelas á vista. Ali, ao infeliz preso só restava esta 

alternativa – resistir ou morrer. Só desse modo podia deixar o Campos. 

(DIAS, 1926: p. 132). 
 

 A alimentação consistia em um copo de café e um pãozinho pela manhã e duas 

conchas de feijão com farinha, no almoço e no jantar, após o que se recolhiam ao porão 

para dormir sobre uma chapa de ferro, sem ventilação ou agasalhos. Isso após uma 

jornada de 10 horas de trabalho, restando apenas, para a higiene pessoal, feita de modo 

precário, as tardes de domingo. As roupas iam-se desfazendo até a nudez, muitos 

usando seus restos como tangas. Segundo o autor, quem avistasse os prisioneiros 

“infelizes, desfigurados, tostados do sol, costas lanhadas pela taca infame, grandes 

cabelos intonsos, que não conhecem pente há muitos mezes” com suas “barbas 

crescidas e ouriçadas”, semi-nus e alquebrados pela subnutrição, presumiria “estar 

noutro hemisfério e em outra época da historia da humanidade” (DIAS, 1926: p.132-7).  

Edgard Leuenroth, conta-nos que durante a viagem no Comandante Vasconcelos 

ao encontro do Gaiola Oiapoque, com destino à Clevelândia, “o Sargento Freitas 

ordenava o espancamento de seis a oito presos diários.” O castigo era aplicado “pelos 

ladrões de roupas, dos couradouros do Rio; um destes era o Zala Morte, outro o 

padeirinho e o último o Rio Grande, dirigidos pelo cretino João Cândido, vulgo Coronel 

Bahia,” presos, por crimes comuns, que serviam como torturadores e “mesmo os 

protestos coletivos dos desterrados e as reações mínimas às agressões recebidas, eram 

punidas com o auxílio de uma guarda armada com fuzil e baioneta” (SAMIS, 2002: p. 

192). 

 

2.5 O Manaus e o Baependi 

 Em 07/01/27, o navio Baependi retornaria de Clevelândia com os primeiros 

prisioneiros a serem libertados. Em 03/01/27, o Manaus traria 72 presos para o Distrito 

Federal e em 17/02/27, mais 7. O que teria ocorrido aos quase mil prisioneiros enviados 

para lá? O Jornal Correio da Manhã, de Edmundo Bitencourt e (diretor, também, de A 

Vanguarda), refere-se a eles como uma representação “inesquecível dos crimes brutais 
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da administração” que havia terminado (SAMIS, 2002: p. 114, 181-3 e 199). Ele foi 

preso com José Eduardo de Macedo Soares e Paulo de Lacerda na Casa de Correção, 

indo, com este último, para a Ilha Rasa. 

 

Do Ministro da Marinha 

Ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores. 

Assunto: - Enfermidade de presos políticos. 

 1 – Tenho a honra de transmitir a V. Exa. as inclusas partes dadas 

pelos Primeiros Tenentes Médicos Drs. Geraldo de Amorim e Armando Pinto 

Fernandes sobre o estado de saúde dos Drs. Edmundo Bittencourt e Paulo de 

Lacerda, quando recolhidos à prisão de Ilha Rasa. 

  Alexandrino Faria de Alencar
15

 

 

 

3. CONCLUSÃO 

Na década de 20, navios-prisões cederam seus porões a presos políticos e 

indivíduos sem culpa formada. Trata-se de um período no qual aqueles que fizeram 

oposição ao governo sofreram toda sorte de punições, arbitrariedades e tortura, 

vivenciando dias de incerteza, quanto aos seus destinos, quanto aos destinos do país.  

A repressão exercida sobre os militares que protagonizaram insurreições, entre 

1922 e 1930, fez com que vivenciassem incontáveis experiências no sistema prisional, 

batalhões, navios, ilhas e campos de desterro. Essas situações, no limite entre vida e 

morte, entre fugas e combates, exílio, doença, clausura e ausência familiar, entre outras 

adversidades, teriam fortalecido os laços entre algumas lideranças, mantendo acesa a 

ideia de revolução, criando uma identidade militar-revoltosa, que se manteve unida até a 

tomada do poder em 1930.  
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Uma disputa por terra e significado: Segurança Nacional ou sobrevivência no Imbuhy? 

 

Jamylle de Almeida Ferreira 

Programa de Pós- Graduação em História Social- UERJ 

Resumo 

O objeto deste trabalho é a disputa fundiária entre a comunidade pesqueira Aldeia Imbuhy e o 

Exército a partir da década de 1990, que teria subsidiado o fortalecimento da identidade local 

na figura de Flora Simas de Carvalho, a Dona Yayá, como estratégia de sobrevivência 

ancorada no auto-reconhecimento da comunidade como tradicional, diante da ameaça de 

despejo. O estudo de caso que aprofundaremos, a respeito do Imbuhy, não trata de uma 

questão entre o Exército e os Moradores e sim entre o Estado e a sociedade não podendo ser 

analisada apenas sob o enfoque jurídico, mas na sua complexidade social, conjugada à 

apropriação simbólica e material que constitui o território construído do ponto de vista dos 

direitos sociais dos sujeitos.  

 Palavras-chaves: Disputa Fundiária, Território, identidade 
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Introdução 

Este trabalho é fruto de um projeto de doutorado que está em desenvolvimento no 

Programa de Pós-Graduação em História Social da UERJ e tem como objeto a Aldeia 

Imbuhy, comunidade pesqueira que iniciou uma disputa jurídica com o Exército na década de 

1990 para manter suas moradias e no ano de 2015 foi removida por decisão judicial.  

Trata-se de 30 famílias que residiam desde pelo menos 1886 no interior do Forte Rio 

Branco, na entrada do Forte Imbuhy, que deu nome à comunidade localizada no bairro de 

Jurujuba, Niterói-RJ, apesar de, de acordo com a versão dos moradores, a fortificação ter sido 

construída posteriormente (1901).  

O período citado constitui nossa delimitação temporal e o título provisório do projeto é 

“O fortalecimento da figura de Dona Yayá como elemento de resistência na luta pelo 

território: conflito fundiário entre o Exército e a comunidade pesqueira Aldeia Imbuhy, 

Niterói- RJ”. 

Acreditamos na hipótese que aponta que essa disputa teria subsidiado o fortalecimento 

da identidade local na figura da moradora Flora Simas de Carvalho, conhecida por Dona Yayá 

(1871-1963), associada à história oficial, por ter bordado a primeira Bandeira do Brasil 

Republicano, como estratégia de sobrevivência da comunidade, diante da ameaça de despejo. 

Além disso, a pesca seria a principal atividade exercida pela comunidade, cuja 

matriarca seria também, de acordo com o Projeto de Resolução Nº 81/2015, a esposa do 

líder dos pescadores local
1
, o Sr. Francisco Jorge de Carvalho Bessa.  

A história local e o modo de vida diferenciado embasam a reivindicação dos 

moradores de reconhecimento da comunidade como tradicional e a solicitação de tombamento 

da área.   

Se uma comunidade de pescadores já possui uma dinâmica diferenciada, uma 

comunidade com essa característica, dentro de uma Área de Segurança Nacional 

administrada por militares tende a ser muito mais peculiar, gerando uma disputa de usos 

e de significados bem mais acirrada. 

Trata-se de uma configuração complexa que envolveu, durante mais de cem anos de 

convivência entre esses dois grupos, ao mesmo tempo, a construção da vida social dos 

moradores e a manutenção do poder de dissuasão de um país que é considerado pacífico 

                                                           
1 O marido de dona Yayá, o Sr. Francisco Jorge de Carvalho Bessa é referenciado em duas vezes em jornais da 

década de 1960 como comerciante, o que pode ser justificado por ser comum o pescador comercializar seu 

próprio peixe. 
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justamente por dispor de áreas e meios (aéreos, navais e terrestres)
2
 próprios à segurança 

nacional.  

Cabe salientar que esses termos militares, por serem oriundos da área de defesa são 

pouco conhecidos e discutidos tanto pela academia quanto pela sociedade brasileira.  Ao 

mesmo tempo tem se tornado cada vez mais comum os conflitos territoriais em áreas 

militares. Entre os mais recentes envolvendo as Forças Armadas e com desfechos 

completamente diferentes destacamos: 

 No município do Rio de Janeiro- RJ, as áreas da Estação Rádio da Marinha, na 

Ilha do Governador, e da Ilha de Marambaia, ambas de tradição pesqueira. Os 

territórios, depois de anos de disputa, foram cedidos à população pela 

Marinha; 

 No município de Barcelos- AM, localizado a 401 km de Manaus, numa região 

marcada por muitos conflitos territoriais envolvendo comunidades tradicionais 

indígenas, pescadores, operadores de turismo, etc., há ainda a disputa entre a 

Aeronáutica e a população de alguns bairros, composta por 700 famílias, que 

seriam desocupados para a construção de um aeroporto;   

 No município de Niterói-RJ a área do Forte Imbuhy a precedência da 

ocupação da área é disputada entre o Exército e os descendentes de Dona 

Yayá. Em 2015 os moradores foram removidos.  

 

 

Diante dos problemas encontrados pelo Exército para manter a administração da área 

do Forte Imbuhy, que se constitui numa área sujeita não só à dinâmica, mas a exercícios 

militares e que abrigava uma comunidade civil, numa convivência em que principalmente nos 

últimos anos as atitudes de um grupo incomodavam ao outro e vice e versa, estimulando o 

aumento das tensões internas a cada episódio, a precedência da ocupação da área do Imbuhy 

começou a ser disputada entre o Exército e os moradores.  

Mais do que uma disputa de espaço social e de poder, ou seja, um conflito territorial, 

trata-se de uma disputa entre a história oficial dos documentos e a história oral contada a 

partir de narrativas construídas, na qual ambos os lados estão munidos de diferentes 

elementos, propiciados pelas suas posições sociais, mantendo relações de poder entre si.  

A disputa se dá tanto no campo material quanto no simbólico, de maneira que as 

formas de atuação e organização desses grupos aconteçam a partir das suas práticas e dos seus 

                                                           
2
 Não pretendemos entrar no mérito da atualidade e capacidade de operação desses meios.  
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discursos, levando-se em conta suas ações, suas estratégias, sua mobilização, bem como a 

capacidade organizativa e de resistência diante da crise do seu modo de vida.  

 

Disputando território e sentido  

 

Tanto em relação às práticas, quanto aos discursos, diversas foram as formas de ação 

de ambos os lados.  

Por discursos e narrativas do conflito, entendem-se a representação discursiva e a 

construção de sentidos que estes agentes atribuem às suas ações. Valoriza-se, assim, não 

apenas a ação e a prática, mas também a representação simbólica e discursiva que os sujeitos 

a atribuem e fazem dela, sua subjetividade, seu sentido. 

Os moradores, por exemplo, investiram na organização do movimento social S.OS. 

Aldeia Imbuhy, e na criação da Associação de Moradores para fazer frente ao Exército. 

Quanto ao seu discurso Motta (2017) acredita que não é por acaso que eles consideram 1886, 

data da chegada de dona Yayá na Aldeia, como marco da fundação da mesma, tendo como 

objetivo consolidar uma visão de ocupação anterior à datação aceita pela Marinha, de 1893, 

quando, ainda de acordo com a autora, em razão da Revolta da Armada há um esforço efetivo 

para ocupar o lugar.  

 

Segundo eles (OS MORADORES), no ano de 1886 chegaram, vindos de Recife, Flora Simas 

de Carvalho e seu pai. Ali, “num lugar totalmente deserto e sem vias de acesso”, Flora fundou 

a Aldeia, tornando-se matriarca da família, após casar-se com Francisco Bessa de Carvalho. 

Ela teria sido a responsável também por incrementar a pesca na região. Além disso, segundo os 

dados dos mesmos moradores, em 1889, Flora, (cujo apelido é Iaiá) teria outro papel essencial 

na formação da aldeia. Conhecida como excelente bordadeira, ela foi convidada pelo 

Presidente da República Marechal Deodoro da Fonseca para bordar a primeira bandeira do 

Brasil, hoje parte do acervo do Museu Imperial.  

A data de 1886, quando da chegada de Dona Flora, não é fortuita. Ela consolida uma visão de 

ocupação anterior à datação aceita pela Marinha, a de 1893, quando em razão da revolta da 

Armada, há um esforço efetivo de ocupar o lugar. De qualquer forma, os moradores parecem 

ter indícios que fortalecem à antiguidade da ocupação. (MOTTA, 2017, grifo nosso) 

 

O incentivo para a ocupação do lugar devido à Revolta da Armada pode ter tido 

continuidade com o advento da Primeira Guerra Mundial (1914- 1918), seguido pela Missão 

do Cruzador José Bonifácio (1919-1923), quando a Marinha institucionalizou a atividade 

pesqueira de Norte a Sul do Brasil e transformou os pescadores em sua reserva naval, para 

amenizar as deficiências da defesa nacional.  

A Missão do Cruzador Auxiliar José Bonifácio, colocada em prática apenas em 1919 

não foi uma ação isolada no sentido de legalizar a atividade pesqueira no país, ela é, de certa 

forma, fruto do Primeiro Regulamento da Pesca, apresentado em 1889 pelo então Capitão de 
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Fragata Júlio Cesar de Noronha, que em 1903, já no posto de Almirante e como Ministro da 

Marinha procurou, de acordo com Villar (1945, p.205-206): 

 

garantir ao pescador brasileiro o livre exercício da Pesca, nacionalisá-la, defender a 

fauna aquática, ameaçada de ruína pelos processos impunimente empregados e 

organizar a Reserva Naval – utilização dos pescadores e seus barcos como auxiliares 

da Marinha de Guerra. 

Posteriormente a Missão do Cruzador José Bonifácio, concebida pelo Almirante 

Antônio Coutinho Gomes Pereira, que foi Ministro da Marinha entre 15 de novembro 

de 1918 e 26 de julho de 1919, constituiu-se numa expedição de reconhecimento do 

litoral brasileiro, de seus recursos e condições sociais e ambientais e teve duração de 

quatro anos, entre 1919 e 1923. 

 

Como resultado da Missão a Marinha exerceu sua dominação sobre a costa e seus 

habitantes, tutelando-os e colaborando para reafirmar o domínio do Estado sobre o território 

nacional em troca de concessão de propriedade para habitação e trabalho, através de doação, 

um instrumento tão frágil e desprovido de valor legal que hoje, em muitas áreas, as Forças 

Armadas em geral reivindicam os territórios pesqueiros outrora concedidos. Em outras 

palavras, caem em desuso os mecanismos estruturados em outros tempos, permitindo que as 

propriedades fiquem na ilegalidade e que ocorra a perda de direitos sociais, como habitação e 

trabalho, garantidos na Constituição Federal de 1988.  

Embora não tenham sido encontrados relatos especificamente sobre essa comunidade 

no livro que descreve a Missão, Resende (2011) aponta para a relação existente entre a 

Marinha e os Pescadores Artesanais, voltada para os seus usos na defesa territorial.  

A permissão do uso das terras aos moradores do imenso litoral do Brasil em troca da 

vigilância constante da costa e do mar esteve inscrita na nossa política de defesa entre as 

décadas de 1920 e 1960. É importante destacar que os primeiros relatos de insegurança 

quanto à propriedade dos moradores são encontrados em notícia de jornal do final da década 

de 1950 e, de acordo som Motta (2017), pode-se comprovar a instabilidade na relação entre o 

Exército e a comunidade desde a década de 1960: 

 

O histórico dos conflitos que envolve a região não se constitui em algo recente. Em Ofício 

datado de 26 de novembro de 1964, presente no processo de Apelação Civil de 1969, a 

Diretoria do Patrimônio do Exército reconheceu que a servidão militar ali existente poderia ser 

“próprio nacional sujeito a aforamento ou de propriedade particular’. 

 

Quanto às formas de atuação do Exército, a instituição contou com o aparato jurídico 

disponibilizado pela União, mas não deixou de construir um discurso que saiu algumas vezes 
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em jornais de grande circulação e que é reproduzido por pessoas que estiveram ligadas ao 

Forte em razão do serviço militar. 

Conforme consulta ao sítio Forte Imbuhy
3
, a iniciativa de construir a fortificação deu-

se após a (Questão Christie), no ano de 1863, episódio diplomático entre o Brasil e a 

Inglaterra, onde quase entraram em guerra. Entretanto, em 1596, o Forte Imbuí já havia sido 

uma das bases de combate à esquadra do holandês Van Dorth e aos avanços do francês 

Duclerc, em 1710. Em 1863, iniciaram-se as obras de um novo projeto que, passando por 

várias modificações, foi finalmente inaugurado em 1901. 

Em conversa preliminar com um antigo comandante do Forte que preferiu não dar 

entrevistas formais e gravadas – razão pela qual conservamos aqui sua identidade–o 

mesmo afirmou que na versão da história que ele conhece na época da construção do 

Forte foi autorizado que os trabalhadores da construção civil montassem acampamentos 

temporários na área, onde os mesmos passaram a viver com suas famílias no período da 

obra, o problema é que a obra demorou muito tempo, devido principalmente às 

interrupções, e o provisório acabou virando definitivo. Isso pode fazer sentido, pois 

sabemos que a pesca é uma atividade temporária e que por isso se conjuga a outras 

atividades. É muito comum em determinadas épocas do ano o revezamento com 

atividades da construção civil, dos estaleiros e etc.. Outra questão que não é novidade é o 

fato de as cidades terem historicamente se desenvolvido em torno dos fortes e quartéis, 

uma vez que lá estava a infraestrutura. Para ele os moradores querem a segurança de uma 

área militar, mas não querem se submeter aos procedimentos de segurança que a área 

impõe pelo seu uso, tais como revista, limite de velocidade, cota de visitas, etc.  

Nessa disputa além dos riscos já existentes, principalmente para o lado mais 

vulnerável que era a comunidade, qualquer ação poderia desencadear outros problemas para 

ambos os lados, estando o Exército mais suscetível à desaprovação da sociedade e a 

comunidade à possível perda do território. Sendo assim, os dois lados investiram na busca de 

legitimidade dos seus discursos, seja ancorado nos documentos oficiais de defesa e no aparato 

legal com o apoio do Estado, seja em ações concretas relacionadas à pátria, passadas de 

geração em geração pela história oral e documentadas em jornais, possibilitando a ação a 

partir desse discurso, contando com o apoio da comunidade acadêmica e de partidos políticos. 

                                                           
3
 Disponível em <http://www.dphcex.ensino.eb.br/?page=imbuhy>. Acessado em 01/09/2015. 

http://www.dphcex.ensino.eb.br/?page=imbuhy
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Construindo a Metodologia da Pesquisa  

Estão de um lado a memória, a cultura e a identidade da comunidade e todo o 

arcabouço de conhecimento apreendido por ela cotidianamente no próprio ambiente 

militar, passado de geração em geração pela oralidade e de outro a defesa do país e o culto 

aos símbolos nacionais pelo Exército, com o patriotismo e a burocratização dos processos, 

os documentos e a lei, crua e fria, tendo a seu favor a história oficial e a máquina estatal. 

Serão utilizadas duas metodologias diferentes para expressar os dois lados do discurso. 

Entrevistas e análise de conteúdo para aqueles que constroem o discurso baseado na História 

Oral e análise documental para aqueles que constroem o discurso baseado nos documentos e 

na História Oficial. 

Muitas são as dificuldades na aplicação da metodologia de História Oral. As 

entrevistas com moradores da aldeia por diversos motivos ainda não puderam ser concluídas, 

o que acontecerá ainda esse ano.  Um dos moradores que estavam cotados para isso faleceu 

aos 86 anos, um ano após ser removido da Aldeia. Sua família encontra-se muito abalada com 

o falecimento.  

A esposa, também idosa está muito doente e o filho, o Sr. Ailton Navega, Presidente 

da Associação de Moradores, está bastante envolvido com esses problemas familiares, mas 

garantiu que vai ceder documentos e as entrevistas em reconhecimento ao apoio da 

comunidade acadêmica à questão do Imbuhy.  

Com a dispersão dos moradores, devido à sua remoção, aumentam as dificuldades para 

concluir essa etapa. 

Buscando identificar como a comunidade construiu sua argumentação em defesa da 

permanência na área, foi realizada uma pesquisa prévia em periódicos por década via 

Hemeroteca Digital, disponibilizada pela Biblioteca Nacional, usando como palavra-chave 

tanto o nome da matriarca da comunidade, Flora Simas de Carvalho, conhecida como Yayá 

ou Iaiá (codinomes também usados na busca), desde o ano do seu nascimento (1871) até os 

dias atuais para averiguar sua participação na proclamação da República do Brasil. Trata-se 

em sua maioria de entrevistas concedidas a jornais de grande circulação pela própria 

protagonista da área, ou por outras figuras representativas da comunidade. 

Nas duas primeiras décadas em que foram encontradas ocorrências (1910-1919 e 

1920-1929) foram identificadas apenas notícias irrelevantes sobre um batizado e sobre o 

casamento de Alice, filha dona Yayá.  

A partir de 25 de março de 1956, ocasião em que o jornal A Cruz felicitou dona Yayá 

pelo seu 82º aniversário, relembrou-se ter sido por suas mãos bordada a primeira bandeira 
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brasileira republicana, tendo esse aparecido como o primeiro relato documentado sobre o fato 

em jornais.  

Temos então um total de 20 ocorrências, estando entre elas 16 ocorrências relevantes 

no período compreendido entre 1910 e 2009 que aparecem a partir da década de 1950.  

No último período disponibilizado para consulta na Hemeroteca Digital (2010 a 2017) 

não constam ocorrências, o que não quer dizer que inexistam reportagens sobre a área, sempre 

associada à figura de dona Yayá, aliás nesse período é possível observar grande número de 

publicações, mas foram contempladas aqui apenas as reportagens encontradas na hemeroteca 

digital, aquelas disponibilizadas em outras fontes ainda não foram anexadas ao estudo. 

 
  QUANTIDADE DE REPORTAGENS POR PERÍODO  

PERÍODO TOTAL Classificação da 
Ocorrência 

1910-1919 1 Ocorrência Irrelevante 

1920-1929 3 Ocorrências Irrelevantes 

1950-1959 3 Ocorrências Relevantes 

1960-1969 5 Ocorrências Relevantes 

1970-1979 2 Ocorrências Relevantes 

1980-1989 1 Ocorrência Relevante 

1990-1999 2 Ocorrências Relevantes 

2000-2009 3 Ocorrências Relevantes 

2010-2017 0  

TOTAL 20  

Tabela1: Levantamento de ocorrências sobre dona Yayá na Hemeroteca Digital entre 1871 e 2017. 

 

Identificou-se que o jornal que mais possui ocorrências é o Jornal do Brasil, com um 

total de cinco distribuídas da seguinte forma: uma na década de 1960,  uma na década de 

1980, uma na década de 1990 e duas entre os anos 2000 e 2009.  

O Jornal Última Hora e O Fluminense também apresentam um bom número de 

reportagens sobre o tema, um total de três cada um, distribuídas da seguinte forma: no 

primeiro na década de 1950 temos uma reportagem e na de 1960 há duas, no segundo na 

década de 1910 aparece uma ocorrência e na década de 1920 mais uma, ambas irrelevantes, 

mas na década de 1990 há uma ocorrência relevante.  

 
JORNAIS POR PERÍODO  

Período 
O 

Fluminense 
A 

Noite 

Correio 
da 

Manhã 

A 
Cruz 

Última 
Hora 

Diário 
da 

Noite 

Jornal 
do 

Brasil 

Diário 
Carioca 

Mundo 
Ilustrado 

Diário 
de 

Notícias 

Jornal do 
Commercio 

TOTAL 
DE 

MATÉRIAS 
POR 

PERÍODO 

1910-
1919 

X           1 

1920-
1929 

X X x         3 

1950-    x x X      3 
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1959 

1960-
1969 

    xx  X x x   5 

1970-
1979 

         x x 2 

1980-
1989 

       X     1 

1990-
1999 

X      X     2 

2000-
2009 

      Xx    x 3 

2010- 
2017 

           0 

TOTAL DE 
MATÉRIAS 

POR 
JORNAL 
ENTRE 
1910 E 
2017 

3 1 1 1 3 1 5 1 1 1 2 20 

Tabela 2: Levantamento de ocorrências sobre dona Yayá na Hemeroteca Digital por jornal e por período entre 

1971 e 2017. 

 

 

Trata-se em sua maioria de entrevistas concedidas a jornais de grande circulação pela 

protagonista da área, parentes ou por outras figuras representativas da comunidade. 

 
QUANTIDADE DE ENTREVISTASPOR PERÍODO 

PERÍODO TOTAL JORNAIS E ENTREVISTADOS 

1910-1919     

1920-1929     

1950-1959 3 
A Cruz- Dona Yayá 

Última Hora- Dona 
Yayá 

Diário da Noite- 
Dona Yayá 

1960-1969 3 Ultima Hora - Filhas Jornal do Brasil- 
Familiares  

Diário Carioca- Filha 

1970-1979     

1980-1989     

1990-1999 1  Jornal do Brasil-  
Moradores Kleber 

Borges e Silvio Gomes  

  

2000-2009 2 Jornal do Brasil- Ailton 
Navega 

Jornal do Brasil- Ailton 
Navega 

 

2010-2017     

Tabela 3: Levantamento de entrevistas concedidas a jornais de grande circulação por década pela própria dona 

Yayá, por parentes ou por outras figuras representativas da comunidade entre 1971 e 2017. 

 

Do outro lado da disputa, no campo da defesa, os materiais selecionados para análise, 

ainda não concluída, foram os documentos oficiais que definem as áreas de Segurança 

Nacional, principal argumento utilizado pela União para a remoção da população, a 

Constituição Federal, a Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de Defesa 

(END).  
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 CONCLUSÃO 

Pensar a construção da identidade associada à produção do território a partir da 

memória coletiva tende a resultar em outros instrumentos voltados para o fortalecimento da 

autonomia e da luta por reconhecimento e legitimidade diante dos processos hegemônicos e 

do discurso do Estado, admitindo dar visibilidade à face do discurso que muitas vezes é 

desprivilegiada nos documentos oficiais. É possível fazê-lo, numa visão histórico-geográfica, 

sem ignorar o funcionamento da lógica do discurso Estatal, do domínio político, da 

institucionalidade e dos marcos regulatórios inscritos sob a forma dos documentos oficiais 

utilizados para justificar a remoção da comunidade da área, possibilitando a compreensão da 

Legislação aplicável ao caso em questão, mas considerando essa questão é muito mais 

abrangente que uma simples questão jurídica.  

Demoramos muito tempo para considerar a nossa gente como parte do processo 

histórico, geográfico e social que constrói territórios consolidados. E os problemas que hoje 

atingem as comunidades tradicionais são uma prova desse atraso, que denuncia a demora para 

superar antigas concepções, que envolvem dominadores e dominados, propriedade (de terra e 

de gente), que passa das mãos dos colonizadores para as instituições e depois é largada à 

própria sorte, desamparada.  

Superada essa antiga etapa, que os conflitos mostram que ainda tem muito para 

avançar, poderemos caminhar para um verdadeiro desenvolvimento, que inclua o povo. Que 

ele não seja visto como impedimento para manter a Defesa e a Segurança do seu próprio país.  
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O conceito de pacto social na segunda legislatura do Império do Brasil: leituras de 

Antonio Rebouças e Evaristo da Veiga (1830-1833) 

 

Jônatas Roque Mendes Gomes 

PPGHS/UERJ 

 

Introdução 

Neste trabalho analisaremos estudaremos o Contratualismo e o 

Constitucionalismo no Primeiro Reinado. Para tal análise, refletiremos sobre como os 

deputados Antonio Pereira da Rebouças e Evaristo da Veiga utilizavam o conceito de 

pacto social (ou contrato social), assim como de outros conceitos-chave vinculados a 

este, como os de cidadania, nação e soberania, presentes e relevantes no ideário político-

social do processo de formação do Estado brasileiro. Pretendemos estudar como foram 

elaborados o Contratualismo e o Constitucionalismo no início do Império do Brasil. 

Para a realização desse trabalho usamos como aporte teórico-metodológico a 

história dos conceitos. Na história conceitual, demanda-se uma preocupação com o 

estudo do pensamento político levando em consideração o referencial conceitual que o 

permeia e dos usos linguísticos realizados pelos atores político-sociais. Outras 

preocupações teórico-metodológicas são: a distinção entre palavra e conceito, a reflexão 

sobre o contexto, os conceitos contrários, a consciência da relevância da linguística, 

mesmo que enfoque a distância necessária para a História e a coexistência de 

significações antigas e recentes de um conceito, com suas diferentes camadas temporais. 

Os estudiosos da história dos conceitos dão valor também a dinâmica das 

transformações históricas e buscam a utilização de elementos interpretativos para a 

compreensão dos textos escritos, sempre se apoiando no contexto e não somente no 

textual.
1
 

A Câmara dos Deputados inicia seus trabalhos em 1826, após alguns problemas 

que retardaram seu início nos anos anteriores, como a já referida situação em províncias 

do Norte. Foram eleitos 102 deputados das 19 províncias brasileiras (inclusive da 

Cisplatina), seguindo as instruções eleitorais de 23 de março de 1824. Inicialmente 

                                                           
1
Ver: (JASMIN & FERES JÚNIOR, 2006, 5-38; KOSELLECK, 2006; KOSELLECK, 1992, 134-146; 

BÖDEKER, 2013, 3-30). 
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explicitaremos as três principais concepções imputadas ao conceito de pacto social, com 

base na análise das fontes, o que é muito relevante para uma percepção do contexto de 

fala dos deputados e periodistas.  

A primeira concepção que evidenciamos é mais próxima do sentido de pacto 

social como contrato, acordo entre o povo (ou a nação – que também é ambiente de 

disputa) e o governante. É possível encontrar o conceito de pacto social com este 

significado na fala do deputado Manuel Odorico Mendes que afirma que “um 

estrangeiro, que entra para o grêmio da nossa nação, vem ter pacto no nosso pacto 

social, vem incorporar-se, e identificar-se comnosco; deve portanto, ser reconhecido, e 

qualificado pela mesma nação”(ANAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

30/06/1826, 338), remete a um período anterior à independência – e, portanto, ainda não 

existia uma Constituição política – no cerne de uma discussão sobre a naturalização de 

estrangeiros.  

Encontramos também o conceito de pacto social vinculado à ideia de 

Constituição, mas não ainda como sinônimo. Por vezes, a ideia de pacto traz uma noção 

de antecipação da constituição, como uma condição para que a “lei fundamental” fosse 

estabelecida ou um estágio preparatório para a consolidação da Constituição. Outra 

possibilidade encontrada é a ideia de simultaneidade entre o pacto e a constituição, 

como se o pacto social e a Constituição política fossem unidades intrínsecas, contudo 

distintas, que coexistiriam simultânea e harmonicamente. Dessa forma, os elementos 

mais representativos do constitucionalismo e do contratualismo eram tratados 

complementarmente. 

Na sessão do dia 4 de setembro de 1826, o deputado José Clemente Pereira 

aprofunda este assunto, sugerindo que “a constituição, senhor, reconhecendo que a 

primeira base do pacto social de um povo livre, é o respeito devido ao sagrado direito de 

propriedade, [...] consagrou este dogma político no art. 179 § 22, garantindo o direito de 

propriedade em toda a sua plenitude”(ANAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

04/09/1826, 494), ou seja, o cerne da constituição política era o pacto social 

estabelecido pela independência, e mais, este pacto estaria intimamente ligado à 

propriedade, para Clemente Pereira.  

A terceira e última classificação sobre a utilização do conceito de pacto social é 

deste como sinônimo de Constituição política. Na sessão da Câmara dos Deputados do 
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Império brasileiro de 28 de junho de 1826, o deputado Manuel Souza França, trata o 

pacto ou contrato social como Constituição, ao defender que “o ministro de estado, 

ainda que ministro não deixa de ser cidadão brazileiro; e como tal é sujeito ao pacto 

social. Que diz a constituição, quando trata do poder judiciário?” (ANAIS DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS
, 
28/06/1826, 324). Ainda podemos citar um trecho de 

uma fala do deputado Nicolau Vergueiro do dia 27 de junho que é mais direta que as de 

Souza França e evidencia a concepção de pacto social: “Que é a constituição? É o pacto 

social” (ANAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
, 
27/06/1826, 304). O termo pacto 

social substitui e aqui tem o mesmo valor que constituição, mostrando a evidente 

reelaboração que o conceito em destaque foi submetido. A partir do conhecimento das 

noções gerais em torno do conceito em destaque, podemos passar para o estudo do seu 

uso em casos específicos, como faremos a seguir.  

Dentre os parlamentares, escolhemos dois para estudar seus discursos, em razão 

de sua relevância como atores políticos do período em questão e pela maneira como 

utilizavam o conceito de pacto social, objetivo deste texto. São eles: Antonio Pereira 

Rebouças e Evaristo Ferreira da Veiga. Os dois deputados elencados, para além de suas 

especificidades de vocabulários, leituras e atuações, atrelam a ideia do pacto social com 

a de Constituição. Os dois parlamentares, cada um a sua medida, apropriam-se de 

conceitos contratualistas e constitucionalistas e os usavam como instrumentos 

fundamentais para as suas atuações como agentes políticos de um período singular da 

história do Brasil, o pós-independência e o começo dos trabalhos parlamentares.  Cabe 

neste trabalho, analisar como os dois deputados, elencados como uma janela de 

reflexão, trabalham com o conceito e a discussão em torno deles na Câmara dos 

Deputados. A operacionalização do conceito de pacto social nos é muito cara, pois 

possibilita uma percepção sobre as fronteiras e interseções entre o constitucionalismo e 

contratualismo no período estudado. 

 

Antonio Pereira Rebouças 

Na sessão do dia 21 de maio de 1830, em uma discussão sobre a diplomação ou 

não do deputado Salvador José Maciel, que havia sido discutida na comissão de poderes 

e se apresentava no plenário da Câmara. O deputado Antonio Rebouças, que era 

contrário, expôs seus argumentos e, para tal, apontou alguns aspectos sobre o deputado 
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em questão. Maciel era um militar, português de nascimento, que foi eleito pela 

província do Rio Grande do Sul, mas residia no momento da independência do Brasil na 

Bahia. Para Rebouças, deputado pela Bahia, esse fato era determinante. Segundo ele, 

como Salvador Maciel era português de nascimento, deveria “aderir tácita ou 

expressamente” à causa do Brasil para que, assim, pudesse entrar no pacto social. Nessa 

fala de Antonio Rebouças, o pacto social não é um sinônimo de Constituição, mas sim o 

acordo firmado pelas elites políticas e intelectuais em torno da imagem de D. Pedro para 

a ruptura com Portugal. Para Rebouças, havia a necessidade de se “aderir no lugar em 

que residia ao tempo em que se proclamou o pacto social e a independência brasileira” 

(ANAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 21/05/1830, 189), o que em sua visão 

excluiria Maciel. Afinal, este, no momento do firmamento do pacto social, se 

encontrava na capital da capitania baiana, a serviço do exército português, o qual 

pagava seus soldos até janeiro de 1823, cerca de quatro meses após a independência do 

Brasil
2
. Rebouças indica que, para ele, o marco do pacto social foi a proclamação da 

independência e não a outorga da Constituição. 

No dia 11 de setembro de 1830, o deputado Antonio Rebouças aprofunda mais o 

seu entendimento sobre o pacto, em um debate sobre as tipificações penais e, 

principalmente, a pena de morte, evidenciando que “a nossa constituição, que importa 

[traz/contém] o pacto social proclamado no Brasil e que essencialmente consagra a 

inviolabilidade dos direitos do homem” (ANAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

11/09/1830, 494)
3
, ou seja, o cerne da Constituição política era o pacto social 

estabelecido pela independência brasileira. A Constituição seria fundamentada pelo 

acordo, primeiramente, tácito e expresso estabelecido no contexto da ruptura política 

com Portugal e, para Rebouças, a Constituição iria de encontro à possibilidade da pena 

de morte. O deputado Rebouças baseia seus argumentos em uma combinação já exposta 

nesse trabalho: a aliança entre a religião e o jusnaturalismo, difundida no mundo luso-

brasileiro por pensadores como Francisco Suárez, Luís de Molina e Francisco Vitória. 

Rebouças afirma que “não há publicista de razão, nem pessoa alguma justa e ilustrada 

                                                           
2
Antonio Pereira Rebouças ainda afirma que “quando se tratou do pacto social brasileiro, ele não 

concorreu para tal pacto, continuou a ser cidadão portuguez e qualificado porque continuou a ser militar 

[...] como concorreu para o pacto social brasileiro tácita ou expressamente? Continuou a residir na capital 

da Bahia, como diz o parecer da comissão, até depois da aclamação da independência na província”. 

(ANAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 21/05/1830, 187). 
3
Segundo Rebouças, a “constituição baniu, ou essencialmente aboliu a pena de morte” pela sua defesa aos 

direitos do homem. 
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que não reconheça que os homens associando-se, tiveram por fundamento social 

garantir o melhor de sua liberdade natural, comprometendo entretanto uma parte de sua 

liberdade, porém nunca seu ser” (ANAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

11/09/1830, 493). Os homens ao formarem o pacto social não facultariam o direito 

sobre sua vida ou morte à sociedade. Para Rebouças, isso era pertinente ao “poder 

divino”.  

Na sessão de 19 de julho de 1831, Rebouças afirma que se fosse aprovada uma 

deportação, “obraríamos [os deputados] contra o nosso juramento, contra o pacto social 

e contra a providencia que nos deu se e que nos inspirou a maneira de os conservar, 

além de commetermos o maior dos absurdos se permitíssemos semelhante deportação” 

(ANAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 19/06/1831, 251). Além da referência ao 

acordo, Rebouças resgata a ideia de um juramento. Mesmo que em caráter simbólico o 

juramento pelas Câmaras Municipais foi algo que era requerido pelo governo brasileiro, 

principalmente nas áreas onde houve resistência, após a proclamação da independência.  

Salientamos que Rebouças utiliza o conceito de lei fundamental para se referir à 

Constituição política brasileira, como quando defende que “os deputados nomeados não 

precisão da convocação do governo: eles se reúnem por virtude da lei fundamental no 

dia que esta lhes tem designado” (ANAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

20/11/1830, 700)
4
. Rebouças usa também a expressão “lei da convenção geral”

5
 com a 

mesma concepção de lei fundamental/Constituição. 

 

Evaristo Ferreira da Veiga 

O deputado Evaristo Ferreira da Veiga, na sessão de 1º de junho de 1830, que 

tratava da aceitação da eleição de alguns deputados, defendeu que:  

 

Se a lei [de eleições] tivesse por este modo restringido o direito de eleger e de 

ser eleito ella seria manifestadamente contraria ao pacto social, à lei 

fundamental do estado; pois dizendo a constituição que a lei trataria 

unicamente do modo pratico das eleições e do número que deve haver de 

                                                           
4
 Rebouças também usa o termo nas sessões do dia 29 de maio de 1830 (ANAIS DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 265-268), 12 de julho de 1831 (Ibidem, 228) e 9 de setembro de 1831 (Ibidem, 133-135). 
5
“Note-se que em todas as partes da lei do orçamento temos guardado o maior respeito a tudo aquilo que é 

determinado por lei; e havendo isto estabelecido em lei se não escripta, ao menos existe a lei da 

convenção geral que não se tem alterado, e não acho razões suficientes para agora fazer”. (ANAIS DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 12/08/1830, 377). Sobre o conceito de lei fundamental ver: (CASTRO, 

1986). 
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deputados, está decidido que ella não deve sair fora deste dous limites 

marcados (ANAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 01/06/1830, 276). 

 

Evaristo da Veiga, no trecho acima, ao se referir à lei sobre as instruções 

eleitorais, defende que ela se atenha ao que está em seus artigos e não fira o pacto social 

(lei fundamental/Constituição). Veiga está rebatendo a ideia de que não deveriam ser 

empossadas pessoas sobre as quais pairasse alguma “sombra de suspeita ou inimizade à 

causa do Brazil”. O deputado Evaristo da Veiga argumenta que como os direitos 

políticos do cidadão são constituídos constitucionalmente, eles não poderiam ser 

alterados por outra lei que não a Constituição política do Estado. O deputado utiliza essa 

argumentação para demonstrar que alguns deputados estariam interpretando a lei de 

forma errônea e, assim, a lei das eleições, que em si não feririam a Constituição, 

estivesse sendo colocada em oposição à “lei fundamental”. Veiga diz que “Um Sr. 

deputado” (ANAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 01/06/1830, 276), Antonio 

Rebouças, a fim de encontrar algum fundamento para o impedimento da posse em 

questão, utilizou o artigo da Constituição que versa sobre a incapacidade moral 

atrelando a suspeição sobre a adesão do eleito à causa brasileira à dita incapacidade. 

Veiga argumentou que a incapacidade moral se referia à “demência” e não ao sentido 

dado por Rebouças.  

Na sessão do dia 26 de maio de 1831, em debate sobre um artigo adicional que 

versaria sobre a dissolução da Câmara dos Deputados, Veiga argumenta que “a 

dissolução da assembléa constituinte apresenta um caso muito distinto, porque a 

assembléa hoje é ordinária e não um congresso que tinha de firmar o pacto social e 

organisar a lei fundamental do estado”. Segundo o deputado, o Imperador, quando no 

exercício de suas funções, não tinha o direto de dissolvê-la, pois os deputados tinham 

sido eleitos pela nação “com poderes especiais de representação para a constituir” 

(ANAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 26/05/1831, 102). Evaristo da Veiga não 

admite a dissolução pelo Executivo e é reticente que a própria Câmara vote sobre este 

assunto, ponderando que esta função deveria caber unicamente à nação. Para além deste 

debate, é interessante notar que nesta fala Veiga coloca o pacto social e a lei 

fundamental como etapas de um processo, assinatura ou estabelecimento de um pacto 

social para a organização ou redação de uma lei fundamental que seria a Constituição. 

Esta formulação de Evaristo da Veiga assemelha-se à ideia da Constituição contendo em 
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si o pacto social, o acordo tácito e expresso. Por isso, por vezes, são apresentados como 

sinônimos, como em uma fala no dia 8 de outubro do mesmo ano em que o deputado 

afirma que “toda vez que o ministro [...] por erro de entendimento ou por maldade, 

porque homens são susceptíveis de se corromperem, apresentar idéas contra o pacto 

social e liberdade do meu paiz hei de afastar-me de suas opiniões” (ANAIS DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 08/11/1831, 227). 

Há um consenso entre os dois deputados elencados neste trabalho quanto ao 

conceito de lei fundamental, como explicitado anteriormente. Veiga também usa o 

termo na sessão do dia 23 de junho de 1831, em uma discussão do projeto de lei nº 

42/1831 que versava sobre transmissão das posses e terras de D. Pedro I para o Estado 

brasileiro, no qual aparecem outros conceitos já destacados por nós, como podemos 

perceber neste trecho:  

 

Dizem porém alguns senhores que vamos ferir o direito de propriedade; que o 

Imperador é um cidadão, e como tal com o mesmo direito que os outros de 

adquirir e possuir terrenos; mas perguntarei, se este direito não tem limites no 

direito positivo, porque derivando-se de um direito natural, o direito de 

propriedade é direito positivo estabelecido na sociedade, onde contudo tem 

limites, por isso que, quando a mesma sociedade quer tomar um terreno 

qualquer ou propriedade a lei fundamental ordena que isto se faça dando-se a 

indemnização competente(ANAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

23/06/1831, 176). 

 

Para além do uso de conceitos como direito positivo, direito natural, direito de 

propriedade e termos como limites e sociedade, as considerações de Evaristo da Veiga 

fazem com que essas noções se articulem de modo a construir um sentido contratual 

consolidado no objeto constitucional. Ou seja, a propriedade é um direito de todo 

cidadão, que tem seus limites, e convencionou-se que caso este cidadão seja 

expropriado, deve ser indenizado. Esta convenção social é testificada e se apresenta na 

lei fundamental/Constituição. O direito assegurado por esta não pode ser alienado por 

interesses alheios e mesmo que estes sejam públicos, o cidadão deve ser ressarcido. 

Devemos ressaltar, também, na fala de Evaristo da Veiga a ideia do Imperador como um 

cidadão “com o mesmo direito que os outros”. 

 

Considerações finais 
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Na segunda legislatura (1830-1833 – nos limitamos a 1831), que Antonio 

Rebouças e Evaristo Ferreira da Veiga, outros dois personagens que trazemos neste 

trabalho, passaram a fazer parte, os conflitos e tensões se acirraram, o lócus do poder 

passou a ser cada vez mais disputado e o panorama político entrou em um novo 

momento – que resultará na Abdicação de D. Pedro I. Os dois deputados que 

destacamos estavam no centro de poder e participaram de debates que apontavam as 

tensões que existiam, principalmente, entre a Câmara e o Imperador. Estes agentes 

políticos faziam parte da chamada oposição ao Imperador, mesmo que interesses e 

circunstâncias os fizessem, por vezes, mudar de posição. Uma preocupação que tivemos 

foi analisar como cada um destes parlamentares articulavam a ideia de pacto social e a 

de Constituição, o que podemos perceber como uma de suas marcas. Interessou-nos 

também mostrar como, mesmo em um momento de certa instabilidade conceitual, estes 

atores políticos – com suas particularidades – compartilhavam as noções de 

constitucionalismo e contratualismo. 
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A justiça e o zelo religioso nos espelhos de príncipes portugueses no século XVI. 

Alguns debates sobre a pesquisa 

 

José Vinicius da Costa Meneses 

(PPGHS-UERJ - CAPES) 

 

Este trabalho tem como objetivo principal expor e discutir alguns dos resultados 

obtidos ao final da pesquisa de mestrado realizada nos últimos dois anos. Para melhor 

delimitar este debate, darei ênfase em dois aspectos que surgiram no decorrer dos 

trabalhos: a importância da Justiça do rei para manter e fomentar o Bem comum do 

Reino e o papel do rei para a manutenção e crescimento da fé Católica. 

Contudo, antes de apresentar esta discussão, é necessário expor – ainda que 

brevemente – do que se tratou a própria pesquisa. Foram analisados dois espelhos de 

príncipes impressos em Portugal na primeira metade do século XVI, mais precisamente 

durante o reinado de Dom João III (1521-1557). Esta análise teve como objeto as ideias 

de Bem comum e de Salvação discutidas pelos seus autores. Os dois espelhos de 

príncipes utilizados foram: a Breve doutrina e ensinança de príncipes de 1525, escrito 

pelo Frei António de Beja e o Tratado moral de louvores de alguns estados seculares, 

de 1549 e escrito por Dom Sancho de Noronha. 

Algo que se tornou corrente e necessário durante a pesquisa foi uma definição do 

que seria um espelho de príncipe. Em geral, é possível concebê-los como manuais que 

expõem o conjunto das virtudes cristãs necessárias para exemplificar o modelo do 

príncipe perfeito. No interior de cada manual é possível encontrar vários tipos de 

discurso, seja político, religioso, jurídico ou filosófico. Se por um lado estes espelhos de 

príncipes podem ser classificados como um gênero didático, doutrinário para algumas 

categorias institucionais e que ordenaram o modelo ético-político do príncipe prudente 

(HANSEN, 2006, p. 134), por outro, é igualmente perceptível o grau de propaganda 

régia que estes livros possuem, uma vez que – de forma normativa – expõem aquilo que 

se espera do rei e o modo de executar tais demandas (BUESCU, 1996, p. 30). 

Mesmo levando-se em consideração o fato de que os espelhos de príncipes 

possuem certa continuidade no que diz respeito à representação do príncipe, ao verificar 

em específico cada manual é possível observar momentos singulares e o contexto 

histórico que cada obra reflete (BUESCU, 1996, pp. 30-31). Com isso, é possível 
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observar certa variedade de temas de pesquisas historiográficas que utilizam os espelhos 

de príncipes como fontes, podendo ser utilizados tanto na Idade Média quanto na França 

do século XVII.  

Como foi dito acima, no caso desta pesquisa, procurou-se observar as ideias de 

Bem comum e Salvação nos espelhos de príncipes portugueses produzidos no reinado de 

Dom João III. O reinado em questão teve uma significativa produção de espelhos de 

príncipe. Essa manifestação denota que o trabalho letrado cortesão passava 

necessariamente pela celebração da imagem do monarca e da própria monarquia 

enquanto instituição, exibindo normas e deveres implícitos deste “alto estado”. Esta 

manifestação se relacionava por vezes em momentos chaves da vida do monarca, como 

o seu casamento, educação ou estabelecimento da casa do príncipe herdeiro (BUESCU, 

1996, pp. 20-21). 

Com a larga produção de textos no período, foi necessário limitar e escolher com 

quais documentos trabalhar. Foi dada a preferência aos impressos, uma vez que este 

processo ainda estava emergindo em Portugal, tornando o seu uso restrito e ligado aos 

grandes do Reino. Esta escolha levou a criação de um objetivo paralelo, que seria o 

levantamento das obras impressas durante o reinado de Dom João III, dedicadas ao 

monarca, a fim de analisar o assunto e se a obra oferecia algum aconselhamento ao rei e 

de que tipo era.  

Ressalta-se, contudo, que a escolha pelos impressos não significou que estes 

fossem mais importantes que os livros manuscritos. Deve ser levada em consideração 

uma série de continuidades técnicas que os impressos herdaram dos livros manuscritos 

(CHARTIER, 1998, pp. 7-8) e que este ainda possuíram importância relevada em 

Portugal até meados do século XVIII (BUESCU, 1999, pp. 19-20). 

Nesta análise foi feita a leitura das cartas introdutórias e dedicatórias. Este 

exercício, realizado no primeiro capítulo, ajudou a ressaltar a importância da história do 

livro para um contexto tão dinâmico como o que foi escolhido para esta pesquisa. No 

decorrer da pesquisa chamou atenção a ausência nos espelhos de príncipes de discussões 

sobre a manutenção e crescimento das conquistas portuguesas e o dever do rei perante 

este assunto. Era uma demanda que conscientemente era vista como necessária de se 

suprir. Com isso, os levantamentos das obras produzidas e direcionadas ao rei que 

tinham como assunto as histórias das navegações conheceram um surto notável nos 
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últimos anos do reinado de Dom João III, principalmente a partir dos primeiros anos da 

década de 1550. Para além da questão das conquistas, houve também a produção de 

obras de caráter religioso dedicadas ao monarca. A perspectiva do autor que direcionava 

este tipo de obra ao rei não era a necessidade, já que este era tido sempre como aquele 

que estava acima dos demais nestes assuntos. Contudo, no oferecimento destas obras 

surgia a prerrogativa das ações positivas do rei em direção à saúde das almas de seus 

súditos, como conceder o privilégio para a tradução de uma obra em idioma latino, por 

exemplo. 

Tendo em vista o uso de fontes impressas, foram escolhidas duas obras. Uma 

produzida em 1525 pelo frei jerônimo Antônio de Beja – dedicada a Dom João III – e 

outra impressa em 1549 de Dom Sancho de Noronha, um clérigo secular – dedicada a 

Dom João Manuel, filho de Dom João III e herdeiro do trono. Estas duas obras foram 

escolhidas pela sua disposição temporal no reinado de Dom João III e por oferecerem 

possibilidades de análises pela diferença de oferecimento da obra. 

As duas obras, como se observa, foram feitas por religiosos. Ambos os autores 

tiveram uma vida pertencente à Corte. Frei Antônio de Beja, assim como outros clérigos 

jerônimos (DIAS, 1960, p. 94), por exemplo, dedicou outras obras à rainha Dona 

Leonor e foi capelão régio no reinado de Dom Manuel (BEJA, 1965, pp. 7-9). Dom 

Sancho de Noronha, por sua vez, tinha sua proximidade com o poder real vista e 

caracterizada através de sua própria família, que contava com considerável tempo de 

serviços prestados à realeza, sendo ele mesmo bisneto, por parte de pai, do duque de 

Bragança, executado por Dom João II (RAMOS, 2009, p. 201; BUESCU, 1996, p. 155). 

Foi ainda Deão da Capela Real, comendatário dos mosteiros de Ansede e Pedroso e 

designado para o bispado de Leiria, não assumindo em decorrência de sua morte 

(MANUEL II, 1932, p. 245). 

Ao realizar a leitura das fontes, uma das preocupações foi justamente observar o 

uso que os autores fizeram dos dois termos, “Bem comum” e “Salvação”. Assim foi 

possível analisar o contexto em que os autores utilizaram estas ideias. 

No primeiro caso, os autores divergiram na apresentação de quais seriam as 

obrigações do rei para cumprir com o Bem comum. Esta divergência se relaciona mesmo 

com a própria estrutura apresentada nos livros. Por mais que os dois autores escolhidos 

tenham escrito espelhos de príncipes em Portugal, na primeira metade do século XVI, e 
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que suas referências tenham sido próximas, o modo de argumentar e estruturar as suas 

obras se mostrou diferente no caso específico da manutenção do Bem comum pelo rei. O 

formato apresentado pelo Frei António de Beja na Breve Doutrina e Ensinança de 

Príncipes centra especificamente na reta aplicação da virtude da Justiça, e, por meio 

desta o rei garantiria o Bem comum, entendido como paz e unidade do Reino. Os 

conselheiros são expostos como sendo necessários para o auxílio do rei na governação 

do Reino. Contudo não foi possível encontrar, por exemplo, alusões a juízes, dando-se 

com isso maior ênfase na Justiça vinda diretamente do monarca. 

Já Dom Sancho de Noronha, no Tractado moral de louvores, utilizou referências 

ao Bem comum que indicam o envolvimento de outras instâncias para a conquista deste, 

ao invés de se deter unicamente na virtude da Justiça, como foi utilizada por Frei 

António de Beja na Breve doutrina e ensinança de príncipes. Há entre os dois autores 

um ponto de intercessão que é a necessidade de se alcançar a paz no Reino. Contudo, 

aquilo que estaria na base desta paz seria a ação de um governo unitário, e não tanto da 

virtude da Justiça, como apresenta Frei António de Beja. 

Diferentemente do Frei, Dom Sancho de Noronha indicou uma série maior de 

obrigações voltadas diretamente para o papel que o rei deve cumprir para o alcance do 

Bem comum. Ao mesmo tempo, com estas obrigações surgiriam também, de modo mais 

evidente, a ação de outros “estados” – os conselheiros e julgadores – que auxiliariam o 

rei nas suas obrigações. Daí a necessidade e a funcionalidade que o autor encontrou em 

escrever capítulos direcionados a estes estados em seu livro, voltados, a princípio, para 

o príncipe Dom João Manuel. Sabendo este compor os quadros da administração do 

Reino e cumprindo com suas obrigações devidas ao seu “alto estado”, efetivaria a paz e 

a unidade do seu Reino, características do Bem comum. 

O breve quadro geral da vida dos autores exposto anteriormente demonstra a 

participação de religiosos nos mais altos estágios da monarquia portuguesa. Essa 

participação é sentida inclusive em cargos de características temporais, da 

administração do Reino e das conquistas. Uma interpretação deste quadro é oferecida 

por José Pedro Paiva como o conceito de interpenetração. Com isso, haveria uma 

ausência de limites estanques e fronteiras bem definidas entre os dois poderes, temporal 

e religioso. Esta interpenetração envolvia tanto recursos materiais quanto recursos 

humanos (membros do clero que trabalhavam na administração do Reino, por exemplo) 
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que eram disputados e partilhados entre os dois. Assim, tanto os monarcas interferiram 

na vida da Igreja quanto esta, por sua vez, tinha notável influência no governo do Reino 

(PAIVA, 2008/2009, p. 388). 

Uma vez que os espelhos de príncipes fomentam a representação cada vez mais 

áurea dos monarcas, a escolha de discutir a participação que estes teriam na Salvação 

dos seus súditos acabou sendo uma importante maneira de observar no contexto a 

relação entre os poderes temporal e religioso. Além da questão da interpenetração, esta 

questão ganha ainda maior notoriedade com a longa polêmica da historiografia 

portuguesa sobre Dom João III, iniciada a partir do século XIX com as obras de 

Alexandre Herculano, no qual o rei foi taxado de ignorante e fanático, que se 

preocupava mais com as questões religiosas e legava a administração do Reino para 

seus ministros e, alguns destes, de má índole (HERCULANO, 1879-1880, p. 209). O 

“jogo de espelhos” que envolveu a historiografia denominava aqueles que seriam 

“contra” ou aqueles que seriam a “favor” do monarca, achatando e debilitando com 

preconceitos a imagem do rei (BUESCU, 2008, p. 12). 

Na análise feita nos dois espelhos de príncipes com o objetivo de identificar 

como o rei poderia agir na Salvação das almas dos seus súditos, verificou-se que o rei 

poderia ser ele mesmo fonte da Salvação, de maneira indireta à medida que fosse 

exemplo de virtude e de cristão católico para seus súditos. Tal perspectiva é observada 

nos dois autores e exposta de formas diferentes, ainda que nenhum dos dois tenha usado 

de forma direta a ligação entre o rei a Salvação dos súditos, por forma de algum ritual, 

por exemplo. 

Ressalta-se ainda que se considerarmos o conjunto dos espelhos de príncipes 

produzidos no reinado de Dom João III há ainda outro ponto em comum entre os dois 

livros. Ambos tendem a seguir uma matriz cristã e propõem um modelo de governante, 

que, com base na codificação aristotélica das virtudes e das formas de governo 

articulam ao governante a imagem do bom príncipe cristão, servindo-se por diversas 

vezes da representação bíblica do perfeito monarca (BUESCU, 1996, p. 142). 

A utilização das virtudes, neste caso, convergiria em dois aspectos: o primeiro 

aspecto seria a realização de um governo mais tranquilo, já que um dos pontos exaltados 

pelos dois autores é que um rei virtuoso que servisse de exemplo para seus súditos, 

governaria de maneira mais fácil, já que estes também seriam levados a serem virtuosos. 
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O segundo aspecto da utilização das virtudes seria a própria questão da Salvação. Neste 

caso, a Salvação seria garantida ao rei virtuoso. Seria garantida também aos súditos, 

pelo mesmo motivo anterior exposto no primeiro aspecto: com o exemplo do rei, os 

súditos seriam levados às práticas que garatiriam-lhes a Salvação. 

Neste caso, caberia ao rei zelar pela “saúde das almas” de seus súditos. Este 

preceito inclusive está presente, segundo Armando Luís de Carvalho Homem, nas 

ordenações produzidas pelos reis portugueses ao longo da Idade Média até 1521, 

quando foi impressa a segunda edição das Ordenações Manuelinas (HOMEM, 1999, p. 

177). A erradicação do pecado seria uma das prerrogativas reais elaborada nestas leis, 

visto que o próprio pecado era tido como um mal público que pertubaria a paz, 

concórdia e a justiça. Além disso, a erradicação do pecado – visto como uma antítese da 

vontade de Deus – poderia ser vista como uma atribuição comum daquele que seria o 

“ministro de Deus” ou o “lugar tenente” de Deus na Terra (HOMEM, 1999, p. 181). 

Ao mesmo tempo, em contrapartida ao pecado, caberia ao rei utilizar e fomentar 

as virtudes. Assim, estes autores portugueses faziam das virtudes um plano de ação para 

os atos dos reis, já elas poderiam trazer para si e para seu povo grandes prêmios, fosse 

um governo tranquilo com paz e justiça, fosse a Salvação de suas almas. Quentin 

Skinner, ao analisar alguns espelhos de príncipes, depara-se com a questão: por que tais 

humanistas consideram tão centralmente o papel das virtudes? Acaba concluindo, 

através de alguns autores como Erasmo, Colet e Thomas More que seriam considerados 

“humanistas cristãos”, que o uso das virtudes seria um meio dos reis se tornarem 

verdadeiros cristãos e, assim sendo, conseguiriam atingir os fundamentos da república 

ideal. Contudo, a opção por esse aspecto pelo viés das virtudes levaria a uma 

diminuição da ação cerimonial – afetando inclusive os sacramentos – dando-se lugar de 

destaque aos atos virtuosos praticados (SKINNER, 1996, pp. 249-250).  

Talvez a diferença crucial entre estes autores considerados “humanistas cristãos” 

relacionados por Quentin Skinner e os portugueses utilizados neste trabalho seria a 

crença no poder das virtudes, mas considerando e praticando com retidão a ortodoxia 

exigida pela religião católica, principalmente pelo fato de ambos os autores serem dos 

altos quadros do clero português. Há de se ressaltar, ainda, o compromisso com um 

discurso normativo que teria esta proposta do rei ser o exemplo de virtude para os seus 

súditos. 
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A retidão pela fé e o zelo pela ortodoxia se fizeram presentes no contexto 

português a partir da ação do próprio monarca. No capítulo anterior foi observada a 

formação e o processo de instalação do Tribunal do Santo Ofício, com a interferência 

direta e a consequente participação de Dom João III nos ritos de fundação. A ação deste 

Tribunal teria, assim, um papel fundamental na manutenção e consolidação da fé. 

Por consequência, as listas de livros proibidos produzidas pela Inquisição 

atingiram alguns dos ditos “humanismos cristãos”, como Erasmo de Roterdã. Isso torna 

perceptível que a própria Inquisição controlava também as definições e construções que 

os autores produziam sobre as virtudes que o rei deveria seguir como aparece na obra de 

Dom Sancho de Noronha, através do aval dado pelo censor responsável pelo livro, Frei 

Martin de Ledesma. O zelo pelas almas dos súditos, a partir da Inquisição, formataria 

inclusive as referências normativas dos espelhos de príncipes, dando ênfase cada vez 

maior à ortodoxia Católica. 

Esta pesquisa demonstrou mais uma vez que os espelhos de príncipes, por mais 

que contenham certo traço de continuidade entre si, são verificados pontos de 

divergências, ligados ao contexto, aos autores e suas intenções. Para além das questões 

que foram desenvolvidas neste trabalho, é importante ressaltar também que se está 

longe de ser um trabalho com uma resposta definitiva. Espero ter contribuído de alguma 

maneira com as discussões que foram escolhidas para serem apresentadas nesta 

dissertação. Mas espero também que a partir da crítica novos trabalhos surjam e 

enriqueçam este período tão importante da história portuguesa. 
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EXISTE A POSSIBILIDADE DE UM CAPITALISMO DEMOCRÁTICO? 

 

Júlio Cézar Oliveira de Souza 

PPGHS / Bolsista CAPES 

 

A investigação e o debate sobre o modo de produção capitalista, na concepção 

de Marx, tem como fulcro o trabalho. Nos manuscritos econômico-filosóficos, o 

trabalho é apresentado como forma efetivadora do ser social. Ele é a mediação entre o 

homem e a natureza, derivando dessa interação todo o processo de formação humana. O 

homem é um ser social, assim, sua relação com a sociedade é indissociável. A partir 

desse pressuposto, a centralidade da crítica marciana está relação trabalho-propriedade 

privada- troca. 

Com base no instrumental teórico de Marx, nossa proposta é realizar, de forma 

sucinta, um debate sobre o conceito de capitalismo democrático e a inexistência de 

conflito entre classes, ambos difundidos por frações da classe dominante. Como estudo 

de caso, nossa discussão permeará a narrativa utilizada na Revista do Empresário, 

veículo de comunicação da Associação Comercial do Rio de Janeiro. O recorte 

cronológico estabelecido é o final da década de 1980. 

 

O VELHO TRAVESTIDO DE NOVO 

 

 Em editorial publicado em fevereiro de 1990, intitulado de “A nova hora”, a 

Revista do Empresário discorre sobre expectativas em relação ao novo mandatário da 

República e, como contraponto, fazia críticas à gestão política anterior, tanto do 

executivo quanto do parlamento. 

 A linha argumentativa lançou mão de expressões como falta de confiança nas 

instituições democráticas, administrações passivas e corruptas. A sobreposição do 

interesse pessoal em detrimento do coletivo, caracterizando o individualismo, servia de 

objeto de crítica à classe política, assim como a falta de valores ligados à nacionalidade  

e a causas sociais. Destacando a questão moral, era “exigida” a restauração de padrões 

mínimos de compostura e o respeito à coisa pública (ACRJ, 1990, nº 1256, p.3).  
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 Do ponto de vista do capital no Brasil, nos parece que o discurso tem o propósito 

de deslocar da questão econômica para a moral toda a problemática envolvendo a opção 

política de desenvolvimento econômico. O que estrutura as mudanças, sua relação 

dialética com o mundo, é desprezado de modo a perpetrar uma mudança na cultura a 

partir de um ponto de vista específico. 

 A chave interpretativa do texto, ou seja, o ponto central ligado à transformação 

do país, é a eleição para Presidência da República de 1989, com destaque para o 

segundo turno, disputado por Luís Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello. Ela 

consiste na defesa de que candidatos com escassa biografia política se transformaram 

em autênticos fenômenos, pois foram capazes de passar por cima de estruturas 

arraigadas e de esquemas sedimentados, que representavam correlações de força 

vigorantes no país ao longo de muito tempo (ACRJ, 1990, nº 1256, p.3). 

 A superação do “velho” fazia parte de uma visão de classe. A manutenção de um 

status quo diante de transformações de escala global só se daria em virtude da defesa de 

um “novo” que pudesse encetar mudanças estruturais e dinamizá-las no campo político 

econômico. O ponto precípuo era o ordenamento das contas públicas, que implicava 

diretamente em questões como a hiperinflação. A reboque nesta conjuntura, o papel do 

Estado na economia, a renda e o acesso ao emprego seriam objeto de intensiva 

discussão, exemplificando interesses difusos e contraditórios. 

 O processo de globalização precisaria do Estado para ser para concretizado 

naquele dado momento na periferia. As mudanças institucionais operadas na América 

Latina ao longo das décadas de 1980 e 1990 proporcionaram a expansão e o 

fortalecimento do capital monopolista.  Após o período da ditadura militar, a 

democracia serviria de elemento de consenso (GRAMSCI, 2000, p. 31). Disputas no 

campo político seriam arbitradas por instituições democráticas. No tocante à aparência, 

qualquer tipo de alteração do papel do Estado estaria legitimada por um ambiente 

democrático. Nada mais democrático que um ex-operário e um empresário disputando o 

segundo turno da eleição para Presidência da República, daí a crítica à velha política no 

editorial. Em outras palavras, o grande capital operou transformações em seu favor por 

meio do estímulo à democracia e pela dívida externa, que pressionava o Estado a mudar 

o seu papel em relação à sociedade. Havia uma simbiose entre o campo político e 

econômico nesse aspecto. Trata-se aqui de considerarmos o início de uma revolução 
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passiva, na qual não há rompimento com estruturas arcaizantes pela burguesia, mas sim 

da transmutação de um modelo, de um programa de reforma econômica do centro para a 

periferia. 

 A análise dessa nova conjuntura fica mais clara na medida em que levamos em 

consideração os vários níveis de relações de força. Começando pela relação da forças 

internacionais, devemos considerar o que é uma grande potência, assim como 

agrupamentos de Estado em sistema hegemônico e conceito de independência e 

hegemonia. Toda inovação orgânica na estrutura modifica organicamente as relações 

absolutas e relativas (GRAMSCI, 2000, p. 20). A dinâmica de acumulação do sistema 

capitalista, liderada pelos países centrais, intervém na soberania de outras nações em 

maior ou menor medida dependendo de seu grau de independência. Isso nos leva ao 

segundo ponto a considerar nas relações de força, grau de desenvolvimento das forças 

produtivas do país. Sob esse aspecto, o Brasil não foi capaz de tornar sua indústria em 

detentora de capacidade técnico-científica suficiente para concorrer no mercado 

internacional com empresas altos investimentos em ciência e tecnologia. Quase toda 

tecnologia utilizada no país, com raras exceções, pertencia aos grandes conglomerados 

internacionais, pertencentes aos países da tríade Europa-EUA-Japão implicando um alto 

grau de dependência economias centrais. 

 Isso nos leva ao terceiro ponto, as relações de força política e de partido. 

Orquestrado a partir de um ponto de vista de defesa econômica, segundo Gramsci,  

“...o chamado “partido estrangeiro” não é propriamente aquele 

que é habitualmente apontado como tal, mas precisamente o 

partido mais nacionalista, que na realidade, mais do que 

representar forças vitais do próprio país, representa sua 

subordinação e servidão econômica às nações ou a um grupo 

de nações hegemônicas.” (GRAMSCI, 2000, p. 20) 

 Essa prática enseja mudanças no âmbito interno de um país periférico. No caso 

brasileiro, a defesa da globalização representou a vinculação de interesses do grande 

capital com a burguesia interna. Ainda que a Associação Comercial do Rio de Janeiro 

(ACRJ) fosse representante apenas de uma fração da classe dominante 

(POULANTZAS, 1978, p.15), seus líderes tentavam estabelecer um consenso entre 

associados e outras associações e federações patronais no Brasil no que tange à política 

neoliberal. Encontros, seminários com a presença de intelectuais orgânicos e políticos 
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foram recorrentes na agenda da entidade empresarial com o objetivo de conduzir à 

economia aos ditames do maistream internacional. 

 Treze dias antes do segundo turno da eleição para Presidência da República, em 

1989, a ACRJ promoveu o seminário “A economia que fica para o novo presidente”, 

que contou com a participação de figuras de destaque e influência no âmbito nacional, 

dentre elas, Roberto Campos, além de uma platéia de 120 dirigentes empresariais 

(ACRJ, p. 6). Supomos que o nível de organização da entidade patronal junto a outras 

revela o terceiro momento da “relação de força” no sentido Gramsciniano. O segundo 

momento, que corresponde a relação de forças políticas, o qual implica um grau de 

homogeneidade, autoconsciência e organização (GRAMSCI, 2000, p. 40) alcançado por 

vários grupos sociais, no contexto que estamos analisando, parece ter sido superado em 

prol de um novo padrão de acumulação de capital, que reconfiguraria a economia, 

tornando mais abissal a desigualdade econômica. 

 Nesta fase de “relação de forças” observamos que questões econômicas 

extravasam para o campo político, localizado na superestrutura. Há uma unicidade 

política, moral, econômica e intelectual servindo a um plano “universal”. Estabelece-se 

a hegemonia de um grupo social fundamental sobre uma série de grupos subordinados 

(GRAMSCI, 2000, p. 41). Entendemos que a globalização, sua ideologia, o 

neoliberalismo correspondem ao anseio desse grupo de empresários, que organizados, 

tentam expandir seus interesses por meio do Estado. Organizados como “partido”, ou 

seja, eivados de um arcabouço ideológico, a formação e superação de equilíbrios 

instáveis (aqui nos referindo às regras, ao direito, o qual deve ser fluido para reificação, 

sem alterar o status quo de dominação) é concebida com o controle do Estado.  

A mudança de cultura faz parte de um processo dialético entre estrutura e 

superestrutura. Para efeito de nossa análise, consideramos que o grupo de empresários 

ligados à ACRJ tenta endossar a globalização, pontuando-a como parte de um processo 

modernizante, novo, integrante de uma ideologia. Observamos que todo o esforço 

realizado visa a conservação do sistema capitalista, voltado para o favorecimento das 

classes mais abastadas. A ideologia impõe limites à possibilidade de conhecer a 

verdade, a partir de sua problemática e no quadro de seu horizonte de classe (LÖWY, 

1994, p. 109). É evidente que se produz ciência dentro plano burguês de mundo, 

contudo há barreiras impostas que restringem o campo de visibilidade cognitiva. Isso 
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fica em evidência na medida em que são ventiladas idéias cujos conteúdos não rompem 

com a ordem existente, mas sim os aprofundam. Cortar custos oriundos do trabalho, que 

exige constantes melhorias na produtividade, que por sua vez demandam meios técnicos 

e organizacionais para extrair o máximo de excedente possível, dentro de um período 

fixo de tempo (WOOD, 2016, p. 2). Reforça nossa argumentação a falta de iniciativa de 

uma lógica econômica menos espoliadora. Ocorre o inverso, o recrudescimento de 

práticas nas quais o controle de custos se tornou cada vez mais central, tendo como 

desdobramentos a destruição de capitais menos potentes, face ao capital monopolista, e 

o desemprego estrutural inerente às transformações tecnológicas em ritmo exponencial. 

   Sob um ponto de vista comparativo, essa nova conjuntura econômica mundial 

remete ao Brasil um quadro de modernidade incompleta. O tema fez parte da  

intervenção do senador Roberto Campos no evento empresarial da ACRJ. Segundo sua 

visão, as características da modernidade são:  

“... o capitalismo democrático (casamento da democracia 

política com a economia de mercado); o advento da sociedade 

do conhecimento e de alta tecnologia (com o conhecimento se 

tornando mais importante que os insumos materiais); o 

surgimento de mercados globais, com a internacionalização do 

comércio e dos fluxos de capital e a clientelização, ou seja,  a 

soberania do consumidor” (ACRJ, 1990, nº1256, p.6) 

Numa primeira aproximação com a afirmação, nos parece que Campos enlaça o 

conceito de capitalismo e democracia, produzindo o que ele chama de modernidade. Há 

em seu conteúdo a ideia do avanço capitalista ser correspondente ao da democracia. O 

capitalismo democrático seria o livre mercado conjugado com uma profícua 

participação política da sociedade. 

No entanto, é mister esclarecer que modernidade e capitalismo não conceitos 

fundidos, ou interdependentes. O iluminismo, símbolo da modernidade, não traz 

consigo um projeto capitalista, mas princípios de uma emancipação humana universal e 

crítica diante de qualquer tipo de autoridade, seja intelectual, religiosa ou política num 

contexto histórico de uma sociedade não capitalista (WOOD, 2001, p. 114). Em resumo, 

a ideologia burguesa francesa do século XVIII teve pouco ver com o capitalismo e mais 

relação com as lutas em torno de formas não capitalistas de apropriação. Numa 

conjuntura histórica particular, assumiu uma visão ampla de emancipação humana geral, 

e não apenas da própria classe burguesa.  
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Desse ponto de vista, ocorre a incompatibilidade do conceito de democracia com 

o capitalismo, na medida em que o segundo tende a ser conservador enquanto sistema 

econômico. Destarte, remetemo-nos à seguinte questão: Que tipo de emancipação, de 

cidadania, existe num sistema econômico no qual a lógica é a acumulação em 

detrimento do trabalho? A própria afirmação de Roberto Campos responde sob um viés 

conservador de classe: a soberania do consumidor. Mas todos tem acesso ao consumo? 

Em 1999, 1/4 da população brasileira estava abaixo da linha de pobreza (MONTEIRO, 

2003, p.10). É preciso enfatizar que, na década de 1990, a política neoliberal e a 

globalização dominaram a agenda política brasileira. 

O capitalismo está atrelado a uma concepção ideológica que se difere dos 

princípios iluministas. Wood defende que o capitalismo é dinamizado pela ideologia do 

“melhoramento”. Presente na Inglaterra, que de fato está imersa num contexto pré-

capitalista, essa corrente ideológica não propunha o aperfeiçoamento da humanidade, 

mas o melhoramento da propriedade, a ética – e, a rigor, a ciência – do lucro, e o 

compromisso com o aumento da produtividade do trabalho (WOOD, 2001, p. 119). 

Nesse sentido, não existe aspecto democrático no que concerne às relações capitalistas. 

 Em defesa de uma nova lógica para o capital no Brasil, o neoliberalismo, 

Roberto Campos ainda propunha: 

“O abandono do conflito de classes com dinâmica social, com 

as sociedades se tornando mais integrativas e com a 

substituição da tradicional dicotomia entre capital e trabalho 

pela do capital físico e humano, e o fim dos impérios políticos. 

A primeira descolonização moderna pôs fim ao colonialismo 

ocidental e a segunda está pondo fim ao império soviético.” 

(ACRJ, 1990, nº1256, p.6) 

A declaração tem o objetivo de esvaziar qualquer tipo mudança estrutural no 

âmbito sócio-econômico. A proposta é nitidamente aprofundar o conservadorismo, 

fazendo sua defesa por meio da naturalização contexto social. A simbologia da 

Revolução de Outubro perde força em escala mundial com o fim da União Soviética. 

Isso reforça a ideia de que o capitalismo é o fim da história, dando uma falsa impressão 

a-histórica. Consoante Eric Hobsbawm, “a questão fundamental em história implica a 

descoberta de um mecanismo tanto para a diferenciação dos vários grupos sociais 

humanos quanto para a transformação de um tipo de sociedade em outro, ou para sua 

não transformação” (HOBSBAWM, 1998, p. 164). Nos detendo apenas ao mecanismo 

para a não transformação, temos a chave interpretativa para a fase globalizante do 
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capital. A difusão dimensão a-histórica do capitalismo tem o papel de conservá-lo. 

Crises econômicas (1973, 1979, 1987, 1997, 2007/2008) são evidências de um sistema 

em franca decadência, mas que possui mecanismos de conservação eficazes do ponto de 

vista do grande capital. O aumento da concentração de renda e da pauperização em 

nível global são faces de uma mesma moeda, que criam condições para manutenção da 

ordem estabelecida. O elemento-chave para a produção dessa conjuntura foi o fim da 

guerra de ideias depois de 1989, com o fim da União Soviética e a demolição dos 

regimes do leste europeu. Aquele, havia sido o momento adequado para fundamentar 

um novo e duradouro consenso que deveria deixar firmemente assentada a convicção de 

que toda tentativa de subverter a ordem estabelecida era inútil (FONTANA, 1998, p. 

17).  O abandono do conflito de classes, além da desconstrução da dicotomia capital-

trabalho tem esse sentido, o de impedir qualquer tipo de subversão ao 

neoconservadorismo ora imposto. 

 Naturalizar a divisão da sociedade em classes sociais, necessariamente, deixa de 

lado qualquer tipo de discussão sobre a essência do trabalho e sua relação com o social. 

A essência subjetiva da propriedade privada é o trabalho (MARX, 2008 p. 99). Em 

outros termos, a constituição da propriedade privada é posterior ao processo de trabalho, 

este inerente ao homem. Partindo desta premissa, é possível depreender que uma 

sociedade de classes, assim como a estrutura e superestrutura que lhe dão sustentação, 

fazem parte de um determinado momento histórico. O que não muda no tempo e no 

espaço é a essência humana da natureza, o homem social (MARX, 2008, p. 106). 

O indivíduo é um ser social, o que torna indissociável sua relação com a 

sociedade, a qual é de caráter universal. A propriedade privada desconstitui a essência 

humana, separa a relação entre indivíduo e sociedade, pois ela tem um fim em si 

mesma, é coisa em si (MARX, 2008, p. 109). Diferente desta concepção, na relação 

humana (homem-sociedade), o sujeito é que dá sentido ao objeto, não há a coisificação. 

Em outras palavras, no sistema capitalista, o produto do trabalho, a propriedade privada, 

é estranhado pelo próprio produtor, uma vez que ele não dá sentido social ao que 

produz. Se a essência humana é o trabalho voltado para a vida em sociedade, num 

movimento dialético, o que justifica sua utilização sem que o homem possa dá-lo algum 

sentido? 
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A resposta está na retirada do papel de sujeito do ser humano na história. A 

coisificação promove inércia, que por sua vez conserva as condições de existência do 

sistema econômico capitalista. Não há nada de moderno no estancamento da luta de 

classes, pelo contrário, apenas engessa a perspectiva de rompimento com a ordem 

estabelecida. 

 

CONCLUSÃO 

Capitalismo e democracia não são complementares. O incontrolabilidade do 

capital provoca crises, que, longe de serem apenas conjunturais, são inerentes ao próprio 

sistema capitalista. Num movimento tático, os capitalistas reificam cada vez mais as 

relações sociais. O neoliberalismo trazido no bojo da globalização é materialização 

desse novo tipo de conservadorismo. Anseia-se a manutenção do status quo 

modificando a cultura, estabelecendo novos tipos de relações na base, estrutura.  

Lançando mão do conceito de relações de força, observamos o impacto do 

posicionamento político e econômico dos países centrais na periferia. No Brasil, uma 

fração da classe dominante engendrou um projeto de dominação calcado no 

aprofundamento do capitalismo com legitimação de um ambiente “democrático”. 

Ventilou-se, estabeleceu-se um consenso de que as alterações no  campo econômico são 

a resultante de um novo modelo de sociedade. Entretanto, ao discutir o trabalho como 

essência da propriedade privada, entendemos que naturalizar uma sociedade dividida 

em classes, não passa de um esvaziamento da discussão da relação homem-sociedade, 

que parte de uma perspectiva classista. 
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As secas e a identidade nacional na década de 1930: os casos do Ceará e de Santiago del 

Estero 
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Introdução 

 Duas regiões da América do Sul são acometidas pelo fenômeno da seca, os semiáridos do 

nordeste do Brasil e do noroeste (NOA) da Argentina. Especialmente dois locais vivem 

constantemente assolados pelas fortes estiagens no nordeste brasileiro o Ceará e no noroeste 

argentino a província de Santiago del Estero. O Ceará e Santiago del Estero são exemplos 

emblemáticos, considerando-se suas semelhanças e diferenças geográficas, econômicas e socais, 

tanto pela relação com a seca, com os discursos sobre os semiáridos e sobre a pobreza dessas 

regiões, quanto pela desigualdade regional. 

 A década com maior ocorrência de seca em grande escala na Argentina foi a de 1931 a 1940, 

mais especificamente os anos de 1935 a 1937 quando o semiárido de Santiago foi tomado pela onda 

de seca, um acontecimento ambiental que marcou a economia e a sociedade dessa região. Essa 

mesma seca foi noticiada pela imprensa de maneira mais abrangente, em jornais de grande 

circulação como El Mundo e intelectuais como Roberto Arlt refletiram, escreveram, denunciaram 

essa estiagem e o que ela ocasionou para região de Santiago del Estero.  

No Brasil, a seca de 1932 também resultou em uma onda de miséria para a região, além da 

morte de milhares de sertanejos e de um grande fluxo de migrações para o Sudeste ou para a 

Amazônia. Isso levou diferentes intelectuais a refletirem sobre o fenômeno. Diversas reportagens 

divulgadas no Correio da Manhã noticiaram a estiagem em todo o ano, tendo como uma de suas 

referências para tratar do que entendiam como sertão os escritos de Gustavo Barroso, 

principalmente em sua obra Terra do Sol. Natureza e cultura do norte.  

É nessa perspectiva que refletiremos sobre como os semiáridos do Ceará e de Santiago del 

Estero foram pensados pelos jornais El Mundo e pelo intelectual Roberto Arlt no caso argentino. 

Em relação ao Brasil analisaremos como o Correio da Manhã utilizou os escritos de Gustavo 

Barroso em algumas de suas reportagens para tratar do fenômeno da seca. Destacaremos, então, 

como se pensava essas regiões e a própria ideia sobre o interior no Brasil e na Argentina na década 

de 1930 por meio desses jornais e das falas destes intelectuais.  

 

Os semiáridos no olhar da imprensa: El Mundo e o Correio da Manhã 
  

 Desde o início de sua trajetória o Correio da Manhã adotou uma linguagem inovadora para 

o texto jornalístico da época, mais enxuto e direto. Fundado por Eduardo Bittencourt tinha um estilo 

“peculiar, cheio de emoção, que fazia com que o leitor participasse dos acontecimentos” 
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(CADERNOS DE COMUNICAÇÃO, 2001, p.22). Destacava-se ainda seus editoriais e seu caráter 

oposicionista e de grande repercussão e tiragem em todo o Rio de Janeiro e em outras cidades do 

país. Era um jornal que falava para uma classe média urbana e seus pares. Havia intelectuais que 

conferiam credibilidade ao impresso, como Graciliano Ramos e Carlos Drummond de Andrade. Em 

todo o período analisado neste trabalho, especificamente de 1930 a 1934, o jornal retratou os 

problemas dos semiáridos nordestinos. Diversas reportagens buscaram construir uma tipologia dos 

semiáridos cearenses.  

 Nesse aspecto, a imprensa toma seu lugar na ordem social pretendida na década 1930. “O 

Brasil da unidade era um somatório de lugares”(SECRETO,2001, p.2007,p.75 e p.76), como 

objetivava Getúlio Vargas, o que se diferenciava de um país que não conhecia seus rincões mais 

longínquos, como os semiáridos nordestinos. O Correio da Manhã mostrava então esse lugar, 

retratava seu sofrimento, denunciava suas angústias, buscava até mesmo soluções para o problema 

do semiárido e disseminava discursos e visões no imaginário das capitais, principalmente do Rio de 

Janeiro, sobre como aqueles sertões viviam e sobreviviam em meio à natureza rústica.  

 Roger Chartier nos coloca a necessidade de relacionar “os discursos proferidos com a 

posição de quem os utiliza” (2002, p.17). Para o autor, “as percepções do social não são de forma 

alguma discursos neutros: produzem estratégias e práticas (...) que tendem a impor uma autoridade 

à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os 

próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas” (2002, p.17). Vejamos um exemplo dessas 

escolhas narrativas do Correio da Manhã com um trecho da reportagem a seguir publicada no jornal 

em 1930 sob o título de “D’ “Os Sertões” de Euclides da Cunha”. O título principal da página era 

Terra do Sol, Terra do sofrimento. Essas duas apropriações são singulares: a obra Os Sertões (1902) 

de Euclides da Cunha e a obra de Gustavo Barroso (pseudônimo de João do Norte) Terra de Sol 

(1912).  Em primeiro lugar, analisamos o trecho do artigo “D’ “Os Sertões” de Euclides da Cunha”: 

Aproxima-se a seca...Entretanto não foge logo, abandonando a terra pouco a pouco 

invadida pelo limbo cadente que irradia o Ceará...o nosso sertanejo faz exceção a regra, a 

seca não o apavora. É um complemento a sua vida tormentosa, emoldurando-a em cenários 

tremendos...Apesar das dolorosas tradições, que conhece através de um sem número de 

terríveis episódios, alimenta a todo o transe esperanças de uma resistência impossível(…) 

(CORREIO DA MANHÃ, 1930, p.9) 
  

 De acordo com o jornal, o sertanejo não tinha medo da seca, acostumou-se com ela e, apesar 

de viver nessa dolorosa situação, tinha sempre esperança e resistência para enfrentar o flagelo. A 

seca “é um complemento” da sua vida dolorosa, é uma luta indescritível, diz a reportagem, entre a 

insurreição da terra contra o homem. Ora, o resgaste de Euclides da Cunha como visão dos sertões 

nordestinos, ainda na década 1930, corroborava com uma ideia de sertões específica, que inclusive 

nasce e se estende com o próprio Euclides e sua saga sobre o conflito de Canudos no sertão baiano.  
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 Heloisa Starling (2008) analisa que é por meio da obra Os Sertões que Euclides denuncia um 

país onde pessoas vivem expatriadas em sua própria pátria, um modelo de República não edificante, 

inacabada, de um sonho de modernidade marcado pela indiferença entre homens e natureza. Por 

isso, em seus escritos, os sertões configuram uma terra mergulhada em tristeza, na ausência de 

valores do mundo público, desviante do progresso. A própria República também seria feita de 

homens bárbaros que não olhavam para esse vazio que eram os sertões. Euclides da Cunha escreveu 

para seus pares no início da República e é por meio dele que se conhece e reconhece os sertões 

nordestinos.  

 Na década de 1930, quando o Correio da Manhã optou por resgatar esse olhar euclidiano 

sobre os sertões, desejava assim ressaltar que o Brasil de 1930 ainda não conhecia os sertões. Esses 

mesmos tristes sertões de um povo forte e lutador, apesar da natureza e das intempéries das secas.  

Nesse contexto, de acordo com Starling, a ideia de incorporar os sertões torna-se mais profunda 

“ganhando um ângulo de visão genericamente modernista sob o impacto do processo de descoberta 

do país experimentado ao longo do período anterior” (2008, p.138).  

 Nesse aspecto, vejamos agora que o Correio da Manhã, ainda na reportagem referente ao 

ano de 1930, reproduz um trecho do livro de Gustavo Barroso, Terra de Sol: 

 
(...) todo sertão é duma grande tristeza, na cor, no silêncio, no aspecto; e essa tristeza em 

tudo se infiltra e impregna tudo: um galho que range de encontro ao outro lembra um gemer 

de moribundo; o estalar crepitante dos gravetos pisados por qualquer animal parece um 

soturno falar avantesmas; um canto de pássaro, um alto pio d’ave de rapina (...) tudo é 

triste, tudo é melancólico (CORREIO DA MANHÃ, 1930, p.9). 
  

 Gustavo Barroso foi um renomado intelectual cearense que havia migrado para o Rio de 

Janeiro e, em dado momento de sua trajetória, dedicou-se aos escritos sobre folclore cearense. O 

autor relatava que os sertões inspiravam tristeza, de tal modo que impregnava tudo, tudo se 

transformava em tristeza e melancolia. Barroso foi membro do Partido Republicano Conservador do 

Ceará (1915 a 1918), fundador e diretor do Museu Histórico Nacional (a partir de 1922) em 1931 

foi presidente da Academia Brasileira de Letras, ingressando no Integralismo em 1932. 

 Segundo Aline Magalhães, tratar do tema do semiárido cearense nesse contexto interessava 

ao Rio de Janeiro “especialmente após a repercussão de Os Sertões de Euclides da Cunha. Afinal, a 

realidade do nordeste estava sendo apropriada como marca da autêntica nacionalidade” 

(MAGALHÃES, 2007, p.4 e p.5). E em Terra de Sol, Barroso dá ênfase “ao pitoresquismo local, 

nas peculiaridades cearenses e nordestinas” (FERRERAS, 2003, p.166). Logo, quando o Correio 

também o resgatou, neste livro específico, quis reiterar uma visão de sertão que também se 

assemelhava a uma ideia euclidiana sobre o semiárido nordestino: numa terra seca, vive um povo 

triste e lutador. 
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 Em contrapartida, outra questão deve ser posta. Trata-se do que Durval Muniz de 

Albuquerque chama de “a invenção do nordeste”(ALBUQUERQUE, 2011). Sabe-se que, ao longo 

do tempo, o nordeste se tornou sinônimo de seca, logo retratar os sertões nordestinos dessa forma 

acabou por corroborar com uma visão de nordeste relacionada a pobreza e ao atraso. Durval 

Albuquerque afirma que “o próprio desenvolvimento da imprensa e a curiosidade nacionalista de 

conhecer ‘realmente’ o país fazem com o que os jornais encham-se de notas de viagem a uma ou 

outra área do país, desde a década de vinte até a de quarenta” (2011, p.54). O autor ainda ressalta 

que essas narrativas acabaram por fundar uma tradição, ou seja, tornar seus “‘costumes’ como os 

nacionais e os costumes de outras áreas como regionais, estranhos” (ALBUQUERQUE, 2011, 

p.54). Albuquerque analisa, portanto, que as diferenças das outas regiões “são tomadas como o 

rótulo do atraso, do arcaico” (2011, p.54). 

 Nesse sentido, a partir da mesma análise, podemos pensar a Argentina e o noroeste na 

década de 1930 e a seca de 1937. Tal seca foi noticiada e teve na imprensa um papel importante na 

divulgação do cenário do próprio semiárido santiagueño. Também foram enviados cronistas para 

região para conhecer, noticiar e retratar a região. Diários da época, tanto nacionais como regionais, 

dirigiram suas falas para o interior e para os problemas econômicos, fortemente agravados no ano 

de 1937.  O diário El Mundo, esteve à frente de uma campanha de ajuda para Santiago del Estero 

enviando Roberto Arlt para região. Cabe questionar por que El Mundo escolheu Arlt para tratar das 

questões da seca de Santiago del Estero.  Uniremos, então, uma reflexão das escolhas discursivas do 

próprio jornal com a trajetória de Arlt.  

 O jornal El Mundo foi criado em 1928, editado em Buenos Aires pela Editora Haynes, e 

circulou de 14 de maio de 1928 a meados de 1967. Foi o primeiro diário tabloide da Argentina, com 

tamanho menor do que os usados pelos periódicos tradicionais da época. Segundo Susana Sel, além 

disso seu preço de venda era mais baixo, custando metade das outras publicações. Havia ainda as 

histórias populares e notícias sociais. Na criação do jornal, “o corpo editorial optou por trabalhar 

com o conceito de representante das causas sociais, relatando problemas enfrentados pelas classes 

baixa e média local, de modo comprometido com a veracidade dos fatos noticiados” (AMARAL, 

2011, p.42 e p.43). É nesse aspecto que surge a figura de Roberto Arlt. 

 A primeira publicação de Roberto Arlt data de 1926 quando escreveu O Brinquedo Raivoso. 

Em 1929 escreveu Os Sete Loucos, em 1931 Lancha-chamas. Posteriormente, escreveu O Amor 

Bruno (1933), O Corcundinha (1933), livros de contos, e, mais tarde, enveredou para produção 

teatral. Arlt era filho de alemão e de mãe italiana, seu sobrenome alemão denunciava, de acordo 

com Janete Jorge, “sua origem estrangeira, em uma Argentina que exaltava o nacionalismo e a 

busca de uma identidade nacional” (2014, p.539), o que levou a sofrer críticas pelos seus pares em 
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sua época. Pode-se levar em consideração, nesse aspecto, as críticas ferrenhas que faz a Buenos 

Aires em relação ao descaso com a população do noroeste argentino e em relação a seca. 

 Nas crônicas de Arlt, segundo Jens Andermann, havia um olhar que ressaltava o impacto de 

cenas extremas de sofrimento, construindo a figura do que ele chama de um periodista de “corpo 

presente” (2012, p.3). Andermann afirma que é inegável a forte presença nos textos arltianos de 

uma profunda angústia. Esta seria notável ao retratar a seca de 1937 na crônica “En el infierno 

santiagueño” publicada em El Mundo. Maria Zúlma Kulikowiski coloca que Arlt “luta para disputar 

um espaço escritural e questionar o considerado belo, o gozo estético que produz a espiritualização 

da chamada literatura ‘alta’” (2000, p.107). Quando pensamos no que Arlt escreveu em El Mundo 

sobre a seca de 1937, percebemos aquilo que a autora diz sobre ele: Arlt penetra no território do 

“insuportável, verbaliza o que a sociedade quer ocultar” (KULIKOWISKI, 2000, p.107). 

 Vale salientar que Arlt já vinha escrevendo em sua coluna em El Mundo chamada “Águas-

fortes Portenhas”, onde fazia “uma sutil observação das mudanças urbanas, sociais e políticas de 

Buenos Aires da primeira metade do século XX. Irônicas, incisivas, zombeteiras, as notas de Arlt 

são uma intervenção pública sobre os debates estéticos e culturais do momento” (KULIKOWISKI, 

2000, p.117 e p.118). E nesse aspecto, relatou de forma semelhante a seca de Santiago del Estero, 

com um tom incisivo e de tentativa de intervenção sobre o fato. Arlt não só escreve, como ele se 

encontra in loco, experimentando a realidade daquele lugar. Em 07 de dezembro de 1937, sob o 

título “En el infierno Santiagueño”, Arlt narrava: 

Desperté a medianoche, bajo un cielo cuajado de estrellas, en medio del campo santiagueño 

(...) Estaba afiebrado de sol y de las aguas fermentadas. Cerré los ojos y volví a abrirlos (...) 

Y pensé que esa misma hora, a poca distancia de mi cuerpo, también en medio del campo, 

bajo esa misma bóveda cuajada de estrellas titilantes, agonizaban centenares de bestias. 

Algunas ya no agonizaban. Estaban muertas y el rápido viento de la noche traía el olor 

dulzón de sus fermentaciones. Me acordé de todos los animales que vi agonizando bajo el 

sol; en las llanuras requemadas por la sequía. Me acordé de las cabras alunadas, medio 

cegadas. Cuando escuchan el paso de un caballo se desprenden de la espesura del monte 

como brujas enloquecidas, girando sobre si mismas; me acordé de las vacas noblemente 

postradas en centro de los salitrales, apoyadas sobre sus manos. La cabeza tiesa, 

fermentando vivas durante todo el día bajo un sol de sesenta grados (EL MUNDO, 1937, 

p.6). 
 

Vê-se em Arlt uma natureza dura, o sol como elemento de agonia e sofrimento. A cena com 

vacas mortas, cabras praticamente cegas, quer mostrar o que ele mesmo colocava adiante nessa 

mesma crônica: “es necesario narrar sin temor de horrorizar a la gente”. Era preciso falar daquilo 

que ele chama de “espectáculo que ofrece una vaca refugiándose moribunda en un rancho 

abandonado, para terminar de morir allí”(EL MUNDO, 1937,p.6). Andermann afirma que Arlt 

realiza um realismo visceral para dar conta da catástrofe climática. 

Quando o periódico El Mundo escolheu Arlt e esse modo de fazer o periodismo, como seu 

cronista para retratar o noroeste argentino em meio a seca e seu semiárido, queria imprimir aos seus 
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leitores um olhar sobre aquele local e sobre sua própria maneira de escrever o jornal. A Argentina da 

década de 1930, bem como o Brasil, estava fortemente preocupada com um nacionalismo focado na 

imigração, no estrangeiro, na integração nacional, no controle sobre o território, na construção de 

uma identidade comum. Era necessário conhecer a Argentina e isso passava por reconhecer o seu 

interior, os seus problemas e erradicar suas mazelas.  

 

Considerações finais 

 Destacamos, por fim, que os intelectuais dos periódicos aqui mencionados estavam imersos 

em contextos sociais de profundas contradições e desigualdades que assolavam o Brasil e a 

Argentina dos anos 1930. Daí a necessidade de compreender o lugar de suas escritas. A unidade 

nacional almejada nesses países, acabava por passar pela erradicação da falta de trabalho, da 

pobreza e da miséria de diversas regiões e, no entanto, não contemplou os males sociais e o fosso 

existente entre a velha dicotomia centro e periferia, modernidade versus atraso, litoral versus 

interior, revelando políticas, discursos e visões ambíguas, fatalistas e, muitas vezes, autoritárias e 

deterministas sobre as populações do interior, como percebemos em alguns dos escritos do Correio 

da Manhã e do El Mundo.   

 Tal análise mostra-nos como os textos nunca são ideias abstratas, separadas “de toda 

materialidade” (CHARTIER, 2003). Ou seja, é preciso entender e considerar como a imprensa e os 

textos literários produzem sentido e investem em uma significação. 
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 O Museu da Imagem e do Som (MIS) do Rio de Janeiro foi criado em 1965 

pelo governador do Estado da Guanabara Carlos Lacerda. O governador pretendia criar 

um museu que resgatasse a alma do carioca, um museu regional que definisse a 

identidade do carioca. (MESQUITA, 2009, pp.15-35). Lacerda ao criar o MIS possuía 

pretensões políticas claras: primeiramente o museu seria parte da sua campanha política 

para presidente da República em 1966 e o projeto do MIS esteve associado ao fato do 

Rio de Janeiro perder o posto de Capital Federal para Brasília, desta forma, Lacerda 

queria firmar o Rio como Capital Cultural do país.  

Esse perfil do MIS como um museu tipicamente carioca, proposto por Lacerda, 

foi se alterando com o tempo. Lacerda sai do posto de governador do Estado e perde as 

eleições à presidência de 1966. Com isso, o perfil do museu se modificou 

consideravelmente. Na gestão do diretor Ricardo Cravo Albin
1
 o MIS passou a ser um 

museu da música popular brasileira. As ameaças de fechamento do museu fez com que 

o MIS se fortalecesse ainda mais como um museu da MPB. O presidente do banco do 

Estado da Guanabara pretendia transformar o MIS em um espaço de lazer para os 

funcionários do banco. E, como resposta a essa ameaça Ricardo Cravo Albin agiu de 

forma rápida e certeira, criando em 1966: O Conselho de Música Popular Brasileira 

(MPB) e o Programa Depoimentos para a Posteridade. 

O Conselho da MPB foi o primeiro dos sete conselhos criados pelo MIS. Seus 

integrantes não recebiam verbas para ocuparem seus cargos, mas recebiam um grande 

prestígio e reconhecimento social, logo, as vagas para ser um de seus membros eram 

disputadíssimas. Era este conselho que selecionava quem iria prestar depoimentos no 

programa Depoimentos para Posteridade. Este programa ganhou tanto destaque na 

mídia carioca e nacional que fez com que as ameaças de fechamento do museu fossem 

superadas (AGUIAR, 2012, pp. 143-153). Os intelectuais ligados ao MIS também 

fizeram uma enorme campanha a favor do museu. Os Depoimentos para Posteridade foi 
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muito inovador para o período, o MIS passou assim a produzir seu próprio acervo, este 

projeto do museu, que funciona até os dias atuais, armazena em áudios e vídeos 

entrevistas de personalidades consagradas no universo cultural. 

Neste sentido, o museu passou a selecionar, quais personalidades teriam o 

privilégio de deixar registradas suas memórias no acervo do museu. “No caso da música 

popular, o MIS funciona como instituição de consagração artística, conferindo valor a 

determinados repertórios, personagens e momentos de sua história” (MOREIRA; 

TROTTA, 2016, p.9). Desta forma, o MIS realiza um trabalho, conforme pontua Michel 

Pollack, de “enquadramento de memória”, ao definir as maneiras de se narrar o passado, 

para assim construir um presente de acordo com os objetivos do museu, preocupado 

também com os interesses futuros da instituição (POLLACK, 1989, pp. 3-15).   

 O livro As Vozes Desassombradas do Museu (FERNANDES, 1970, pp. 7-98), 

foi publicado em 1970 pelo museu. Neste material o MIS mostrava as suas 

características enquanto instituição. A obra em questão possuí um prefácio escrito por 

Ricardo Albin e a transcrição das entrevistas que Donga, Pixinguinha e João da Baiana 

deram ao programa Depoimentos para Posteridade entre 1966 e 1969. Vale destacar 

que, como já foi dito, havia uma seleção feito pelos membros do museu sobre quem 

prestaria depoimentos ao MIS, para terem suas falas consagradas. E, dentro deste livro 

foi feita a seleção da seleção, ou seja, dentre aqueles muitos que foram escolhidos para 

deixarem seus depoimentos, apenas três sambistas do início da República tiveram suas 

falas transcritas e publicadas em um livro, com um prefácio todo escrito e voltado para 

suas legitimações.  

Depois destas considerações pertinentes, quero delimitar que irei abordar as 

discussões sobre a “cultura popular” e a música popular brasileira que estavam em alta 

nas décadas de 1960 e 1970. Assim, procuro analisar o papel do MIS nestes debates, 

seus posicionamentos, intenções, objetivos. Para tratar destas discussões irei refletir 

principalmente sobre o prefácio do livro As Vozes Desassombradas do Museu, que foi o 

ponto de partida de toda esta pesquisa. Para entender os debates calorosos dos anos 60 e 

70 trabalharei com diferentes discursos que estavam sendo construídos na época sobre 

“cultura popular” e música popular brasileira, vale destacar o papel do CPC da UNE 

nesta conjuntura. Algumas palavras marcaram o vocabulário sobre estas 

problematizações, eram muitas vezes usadas por grupos que pensavam de formas 
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diferentes, mas se apropriavam delas para resignificá-las e usá-las para fazerem valer 

seus interesses (CHARTIER, 1991, pp. 2-20). Alguns exemplos destas palavras são: 

tradição, autenticidade, legitimidade, entre outras. Outra característica do período foi o 

fato dos intelectuais estarem refletindo a cerca de uma identidade brasileira, onde as 

temáticas de “cultura popular” e MPB norteavam estes debates nacionalistas.  

Para refletir a cerca dos Depoimentos para Posteridade foi levado em conta a 

situação em que eles foram produzidos. Lembrando que, os depoimentos foi uma 

estratégia para o MIS não fechar suas portas, logo, os depoentes deveriam ser vistos por 

todos como “legítimos”, não poderiam ser qualquer sambistas, deveriam trazer as vozes 

daqueles consagradas. Por isso, João da Baiana foi o primeiro a prestar seu depoimento 

ao museu e não por acaso selecionaram Donga, Pixinguinha e João da Baiana para 

terem suas memórias publicadas. O Donga só gravou seu depoimento em 1969, outros 

sambistas, artistas, deporam antes dele, porém a sua entrevista foi publicada, e a de 

muitos outros não. Este dado parece está relacionado ao fato do Donga ser considerado 

o autor do primeiro samba gravado (Pelo Telefone), do mesmo ter sido membro do 

conjunto 8 Batutas (que fez fama pelo mundo) juntamente com o Pixinguinha, já o João 

da Baiana foi considerado pelo museu o sambistas mais idoso, da“ velha guarda”, ainda 

vivo, por isso o privilégio que o museu teria em publicar suas memórias de vida. 

O autor Joel Candau relaciona memória e patrimônio, segundo ele o patrimônio 

seria uma espécie de aparelho ideológico da memória (CANDAU, 2013, pp.146-152). 

Todo patrimônio é marcado por uma seleção de determinados aspectos do passado e a 

memória é um objeto de luta, de disputas. O autor estabelece alguns critérios para 

seleção de um objeto patrimonial, a partir destes critérios que serão analisados, 

compreendi que as entrevistas dadas por Donga, Pixinguinha e João da Baiana devem 

ser tratadas também como um patrimônio, assim como o próprio museu enquanto 

instituição. Os critérios propostos pelo autor de: preocupação com as gerações futuras, 

autenticidade, antiguidade correspondem com as falas de Ricardo Cravo Albin sobre os 

três sambistas. Em seu prefácio, ele pontua que deve preservar estes intérpretes para as 

gerações futuras, e o museu pretende desta forma, torná-los imortais e eternos, ainda 

mais se tratando de sambistas com idade avançada, é preciso com urgência resgatar suas 

memórias. Esses cantores também precisam ser preservados, segundo o diretor do 
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período, por serem da “velha guarda” (critério da antiguidade), por serem “autênticos” 

representantes da música popular brasileira.  

No prefácio do livro As Vozes Desassombradas do Museu escrito pelo então 

diretor do MIS Ricardo Cravo Albin, há pontuações bem demarcadas. Cravo Albin 

considera Donga, Pixinguinha e João da Baiana como os autênticos representantes da 

música popular, esta classificação é repetida muitas vezes ao longo do seu prefácio. 

Também repete inúmeras vezes a necessidade de se estudar a vida destes artistas, pois 

são dignos representantes da “cultura popular” brasileira, segundo o diretor: “ O que o 

Museu da Imagem e do Som pretende com a publicação dos depoimentos para a 

posteridade que os três proporcionavam para o acervo da cidade é continuar a pugnar 

para a ampliação do estudo da nossa cultura popular [..].” (FERNANDES, 1970, p.9). É 

muito comum também o diretor repetir a origem destes sambistas, como forma de 

legitimação, em vários momentos ele justifica a decisão do MIS em ter escolhido estes 

três sambistas para terem suas memórias publicadas:  

 

Eles que são pioneiros na formação, solidificação e desenvolvimento do 

nosso ritmo. Netos de africanos, foram criados nas casas das tias baianas do 

princípio do século, que dominavam o ambiente musical da Praça Onze, da 

Rua da Alfândega, da rua Senador Pompeu, e outros locais onde se fixaram 

os negros vindos da Bahia. Estiveram e conheceram de perto o embrião da 

nossa música, influenciando-se e influenciando através das músicas que 

criaram e dos conjuntos que organizaram. Disseminaram o ritmo, adaptaram 

outros, inventaram harmonias, executaram e cantaram o que é nosso por esse 

Brasil à fora (FERNANDES, 1970, p.9). 
 

 Ricardo Cravo Albin deixa bem claro que embora com a idade avançada dos 

sambistas selecionados, todos três permanecem lúcidos. O livro em questão é dedicado 

aos jovens, o diretor faz uma crítica aos mais novos por não valorizarem as coisas que 

são produzidas pelos brasileiros, como a música, o cinema nacional, segundo o diretor 

buscam no estrangeiro suas referências culturais. Cravo Albin chega a falar de certo 

preconceito que ainda existia sobre o Samba. Vale destacar que suas falas são marcadas 

por um nacionalismo, uma busca em valorizar o produto nacional. Inúmeras vezes estes 

sentimentos afloram no autor:  

 

O que não se pode esconder, contudo, é um certo subdesenvolvimento no 

pré-conceito de certas camadas que se recusam em aceitar o samba, 

preferindo as músicas estrangeiras, como se isso fosse prova de evolução e 

conhecimento. Fenômeno idêntico acontece com o cinema brasileiro, [...] 
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recebido com reservas por muitos que ainda não conseguiram se libertar de 

certo complexo de inferioridade, isto é, falta de confiança em sua própria 

capacidade, incerteza quanto ao poder realizar algo de valor, individual ou 

socialmente. A música popular autêntica e o cinema atual do Brasil lutam 

para sobrepujar essas barreiras, se empenhando em passar de copistas de 

segundo plano a criadores artísticos de primeira grandeza. [...] Infelizmente 

aos jovens ainda não foram despertados para a realidade do nosso potencial 

de arte popular. Aos educadores caberia esta tarefa.  Desta forma, os jovens 

teriam oportunidades de estudar e conhecer as obras de Pixinguinha, Donga e 

João da Baiana (FERNANDES, 1970, pp. 8-9). 
 

 O que é preciso frisar é que música popular brasileira para Ricardo Cravo Albin 

não era toda e qualquer música produzida no Brasil pelos brasileiros, havia uma 

classificação sobre o que seria a verdadeira música popular, e sobre quem representaria 

a nossa “cultura popular”. Os intelectuais dos anos de 1960, 1970 estavam envolvidos 

nestas questões polêmicas, que geravam divergências, e envolviam folcloristas, 

instituições, estudantes, partidos políticos, entre outros. E é um pouco desta atmosfera 

calorosa e nacionalista que vou trabalhar daqui para frente. 

As discussões sobre a identidade brasileira sempre existiram e ainda existem no 

país (ORTIZ, 1986, p.7). Nos anos 60 os intelectuais vão buscar uma identidade que se 

contraponha aos valores estrangeiros, uma cultura tipicamente nacional. Porém, não há 

unanimidade sobre a definição do que seria nacional. “[...] A identidade nacional está 

profundamente ligada a uma reinterpretação do popular pelos grupos socais e à própria 

construção do Estado brasileiro.” (ORTIZ, 1986, p.8) O autor Renato Ortiz também 

trabalha com os problemas que evocam da questão da autenticidade. Como já foi 

pontuado neste trabalho, diferentes grupos para fazerem valer suas posições classificam 

seus discursos como autênticos, para mostrarem a veracidade de suas falas. A década de 

60 foi marcada por essas disputas sobre a autenticidade.  A própria Ditadura Militar 

com seu projeto nacionalista, vai propor uma política cultural que busque uma 

identidade autenticamente brasileira.  

Tânia da Costa Garcia pontua que o Brasil vivia em um período de fortes 

mudanças, de progresso, as músicas estrangeiras invadiam as rádios brasileiras e faziam 

grande sucesso entre os jovens (GARCIA, 2010, pp. 7-22). Os folcloristas como 

estratégia de preservar uma identidade brasileira vão selecionar um determinado 

repertório para ser monumentalizado, desta forma, irão resgatar os sambistas dos anos 

30 para conservar a “tradição” nacional. E, o Museu da Imagem e do Som com Ricardo 

Cravo Albin agiu exatamente desta forma, buscaram nos anos 30 os autênticos 
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representantes da música popular, elaborando assim, uma narrativa para consolidar e 

legitimar esta tradição. Neste sentido, a autora nos pontua que: “Museificar o popular, 

obstruir sua perenidade foi a estratégia adotada a fim de evitar fusões e hibridismos que 

pudessem comprometer sua autenticidade. O morto preservado seria fixado em suportes 

e exposto em museus e arquivos, para que as gerações vindouras pudessem conhecer a 

nossa verdadeira cultura.” (GARCIA, 2010, p.9) 

Os intelectuais dos anos 60 e 70 não entravam em um consenso sobre o que seria 

a música popular brasileira. No livro em que os depoimentos de Donga, Pixinguinha, 

João da Baiana foram publicados Ricardo Cravo Albin se posiciona frente a estes 

debates da intelectualidade. Para ele, a música popular brasileira autêntica seria o 

Samba dos anos 30 e mais, este Samba específico e seus representantes seriam a 

“cultura popular” brasileira. Porém, por trás de uma instituição como o MIS há diversos 

intelectuais, que possuem diferentes discursos. O Conselho de MPB possuiu muitos 

membros como: Vinícius de Moraes, Sérgio Cabral, Lúcio Rangel, Guerra Peixe, 

Tinhorão. Isto não significa que eles pensam de forma idêntica, muito pelo contrário, até 

porque este debate é muito complexo. O que Ricardo Cravo Albin precisava de fato era 

ter nomes de peso em seu Conselho, para legitimar o museu, em um momento que era 

preciso lutar para sua sobrevivência. É preciso ter em mente que os debates sobre 

identidade brasileira, música popular, “cultura popular”, estavam interligados, estas 

discussões influenciavam e sofriam influencias de diferentes discursos.  

As discussões sobre a “cultura popular” brasileira geraram debates nos anos de 

1960 e 1970. Não posso trabalhar esta temática sem pontuar o papel do CPC da UNE 

nesta conjuntura. O Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes 

funcionou de 1962 a 1964 e seus membros eram intelectuais de uma esquerda mais 

radical muitos deles ligados ao Partido Comunista. O CPC deve ser analisado junto ao 

período de efervescência política e ideologia nacionalista que o Brasil vivia. Ele rompeu 

com a relação entre folclore e cultura popular, ou seja, a cultura popular não teria um 

caráter conservador, mas sim uma postura transformadora, reformista. A “cultura 

popular” seria produzida por intelectuais, e estes estudiosos que levariam a cultura ás 

massas, não fariam nunca a arte pela arte, mas sim, uma arte com conotações políticas, 

uma arte consciente. O CPC irá distinguir três tipos de objetos artísticos populares: A 

arte do povo, a arte popular e a arte revolucionária do CPC. Para eles a primeira seria 
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desprovida de qualidades artísticas. A segunda embora com uma técnica superior 

também não seria legítima, não teria atingido o nível desejado. Já a terceira seria a arte 

legítima, pois possuía finalidades políticas, ela não estava preocupada com lazer 

(ORTIZ, 1986, pp. 60-82.). Ao contrário do pensamento do CPC, o MIS valoriza 

Donga, Pixinguinha e João da Baiana exatamente pelo fato de produzirem uma arte 

espontânea, muitas de suas produções surgiram em conjunto nas rodas de Samba. O que 

se deve perceber é que por trás da classificação do que é popular e do que não é sempre 

há uma intenção que é marcada por disputas ideológicas, teóricas, políticas. (ABREU, 

2003, p.18).  

O que o CPC da Une tem em comum com o MIS, com o projeto cultural da 

Ditadura Militar, com o pensamento dos intelectuais da década de 60 e 70 é o fato de 

ambos lutarem contra a presença da cultura estrangeira no Brasil. Os intelectuais do 

CPC possuíam um discurso muito nacionalista, anti-imperialista. Por este motivo, as 

concepções folcloristas e do CPC que pareciam opostas vão acabar se aproximando pela 

questão nacional. Ao buscar esta identidade nacional o CPC passa a valorizar a música 

folclórica, dando a ela o selo da autenticidade nacional (0RTIZ, 1986, pp. 60-82). 

Devida a esta conjuntura, o CPC chegou a promoveu no teatro municipal um evento 

com muito Samba, que reuniu diversos sambistas. O CPC vai criar estratégias para 

conservar a música nacional e o Samba seria o ritmo que representaria nossa identidade. 

Isto não significa que consideravam o Samba a “cultura popular” brasileira, já que para 

eles esta seria produzida por especialistas, mas era preciso conservar o ritmo, pois ele 

era tipicamente brasileiro.  

As colocações feitas pelos intelectuais do Museu da Imagem e do Som a respeito 

da “cultura popular”, da identidade brasileira, da música popular não devem ser 

pensadas de forma isolada, mas sim dentro da conjuntura em que o país vivia nos anos 

de 1960 e 1970. Por isto procurei resgatar os debates calorosos do período, para pontuar 

que o MIS estava inserido nestas discussões, se posicionando, influenciando sujeitos e 

seus intelectuais sendo influenciados. Ricardo Cravo Albin fez um verdadeiro processo 

de monumentalização dos intérpretes do Samba dos anos 30 na sua gestão. Ele tinha a 

intenção de tornar Donga, Pixinguinha, João da Baiana imortais através de seus 

depoimentos, consagrando estes sambistas como os representantes da “cultura popular” 
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brasileira. Este fato demonstra o caráter seletivo da memória e a sua ligação com as 

necessidades e lutas do presente (CATROGA, 2001, pp. 20-21). 
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 O presente trabalho busca analisar os usos do passado incaico na obra 

Comentarios Reales de los Incas (1609) de Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616), 

através da mobilização das categorias: consciência histórica, memória e temporalidades 

históricas. O autor desta crônica nasceu na cidade de Cusco e foi filho de Sebastián 

Garcilaso de la Vega Vargas (1507-1559) - conquistador espanhol - e de Chimpu Ocllo 

(1520?-1571) - ñustra (princesa) inca e neta de um dos irmãos de Inca Huayna Capac
1
. 

Foi batizado pelos seus pais como Gómez Suárez de Figueroa. Quando ainda era 

criança seu pai deixou sua mãe para se casar com uma dama espanhola e toda sua 

infância e juventude passou a estar voltada para a cultura andina. No entanto, a partir do 

pequeno contato que teve com seu pai, relacionou-se com alguns conquistadores e 

encomendeiros espanhóis, absorvendo um pouco da cultura hispânica. Gómez ainda não 

tinha vinte anos quando o capitão Sebastián Garcilaso de la Vega faleceu, o que o fez 

tomar a decisão de ir até a Espanha - Madrid - em busca do reconhecimento dos 

serviços que seu pai prestara a Coroa hispânica e dos direitos patrimoniais de sua mãe, 

contudo o Real Conselho das Índias rejeitou suas pretensões. Rechaçado e desconhecido 

no Velho Mundo, se isolou. Mudou seu nome para Gómez Suárez de la Vega e em 

menos de uma semana para Garcilaso de la Vega. Dessa forma, ao chegar aos 25 anos já 

se chamava como seu pai (HERNÁNDEZ, 1991, 16). 

 Ainda em busca de reconhecimento, Garcilaso entrou para o exército espanhol e 

lutou na guerra das Alpujarras contra os mouriscos de Andaluzia, em 1570, obtendo o 

título de Capitão Garcilaso de la Vega, concedido por Don Juan de Austria (1545-1578) 

e pelo Rei Felipe (1527-1598). Com tempo e dinheiro montou uma excelente biblioteca, 

onde começaram a frequentar diversos estudiosos, como sacerdotes, humanistas e 

antiquários europeus. Neste momento Garcilaso passou a traduzir livros, e assumiu o 

                                                 
1
 Décimo-primeiro e penúltimo governante do Império Inca. 
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direito de apresentar na frente de suas traduções o nome “Garcilaso 'Inca' de la Vega, 

de la gran ciudad del Cozco, cabeza de los reinos y províncias del Perú” 

(HERNÁNDEZ, 1991, 17). 

 O letrado cusquenho Inca Garcilaso pertenceu à rede social da mestiçagem. 

Nesse período, ser definido enquanto mestiço, muitas vezes proporcionava direitos 

legais concedidos pela Coroa hispânica (acesso a cargos públicos ou religiosos; isenção 

de tributos, etc.), contudo, por outro lado, também implicava uma situação de 

segregação social em termos políticos, pois existia uma legislação própria que visava 

incidir somente sobre esta esfera da sociedade, o que desencadeou em uma luta 

simbólica pela busca de uma posição política e de direitos sociais na colônia espanhola. 

Apesar de apontados como filhos ilegítimos, o fato dos mestiços serem descendentes de 

pais de diferentes “mundos” fazia deles possuidores de uma identidade sócio-política 

excepcionalmente ambivalente (STOLCKE, 2008). Eles agrupavam indivíduos de 

diversas ordens e com diversas oportunidades sociais, pois, neste período, era, 

principalmente, a linhagem familiar o elemento definidor da classe social a ser ocupada 

(GARCINDO DE SÁ, 2007, 83). Assim, não podemos nos referir a essa nova categoria 

social como uma estrutura homogênea, onde as mesmas oportunidades, instruções e 

qualidades de vida eram a todos ofertadas de forma equivalente. Os primeiros mestiços 

biológicos da América colonial, chegaram a gozar de grande possibilidade de ascensão 

ao universo hispânico, pois, para eles foram criadas diversas formas de inserção na 

sociedade cristã, como os colégios e as faculdades construídas na colônia.
2
 Em outras 

ocasiões, um grupo ainda menor de mesclados chegou a ser levado à Europa, para que 

pudessem usufruir de melhores estudos e oportunidades (GARCINDO DE SÁ, 2007). 

 É nesse painel de privilégios, de mercês e de boa linhagem que está inserido 

Garcilaso de la Vega. Dentre os mestiços peruanos do período colonial, podemos 

destacar o cronista como o mais influente e um dos personagens intelectuais cuja 

trajetória foi sem dúvida muito notável. Segundo o autor Serge Gruzinski, Inca 

Garcilaso faz parte de uma rede de mestiços que se formou após o século XVI, 

impregnados de elementos tanto europeus quanto indígenas (GRUZINSKI, 2007).
3
 

                                                 
2
 Podemos citar aqui a fundação, em 1551, da Universidad Nacional Mayor de San Marcos, localizada em 

Lima - Peru. Esta universidade é a mais antiga do continente americano. 
3
 Nesta obra Serge Gruzinski produz um estudo de culturas mestiças, esclarecendo o evento da 

ocidentalização, que teria operado a transferência, para o nosso lado do Atlântico, do imaginário e das 

instituições do Velho Mundo. 
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Contudo, a imagem mestiça de Garcilaso é apenas uma dentre as variadas imagens de 

mestiços que existia no período da conquista. A marginalização social, sentida por 

muitos, não foi presente na vida do Inca - membro da elite incaica - e ainda que o 

próprio Garcilaso se auto declarasse mestiço em sua crônica, ele não sofreu os 

problemas que a maioria das pessoas pertencentes a essa categoria enfrentaram. 

Certamente a mescla cultural e ideológica deste cusquenho foram fatores essenciais para 

que se transformasse em um mediador entre os dois mundos - materno e paterno. Sua 

mestiçagem não estava apenas em sua cor, em seus hábitos, mas em seu pensamento e 

em sua forma de ver o mundo.  

 A obra do mestiço será aqui analisada compreendida a partir da ideia de 

consciência histórica de Jörn Rüsen, utilizada pelo autor Sánchez-Costa, e definida por 

este como aquilo que nos permite compreender que a realidade presente é o fruto 

maduro de um processo histórico determinado (PALOS & SÁNCHEZ-COSTA, 2013, 

191). A escrita de Garcilaso não está, assim, isolada do processo histórico percorrido 

pelo autor, tampouco está isolada do lugar social ocupado pelo mesmo, muito menos é 

isenta de interesses futuros. Sua crônica é a expressão final de uma vida de provações, 

de expatriação, de falta de reconhecimento com um grupo que lhe desse coesão e 

identidade próprias. A crônica aqui analisada, e publicada em Lisboa (1609) já quando o 

autor se encontrava na casa dos setenta anos de idade, é muito além de uma simples 

recordação do passado, mas sim uma descrição historiográfica, realizada a partir de 

ferramentas conceituais polidas nas forjas vitais e axiológicas, naturais do momento em 

que foi escrita (PALOS & SÁNCHEZ-COSTA, 2013, 193-195). 

 Garcilaso, através de suas vivências e experiências acumuladas ao longo da vida 

se moldou, se construiu e se reconstruiu no seio de ambas sociedades. É nesta trama 

temporal de descartes, potencialidades e concretudes que se construiu a identidade deste 

indivíduo. Suas narrativas individuais se configuram como a ação concreta de sua 

identidade, pois é a partir dela que Garcilaso se encontra e entende a si mesmo e ao 

mundo. Segundo abordagem de Paul Ricoeur sobre a importância da narrativa, enquanto 

registro linguístico, podemos afirmar que a crônica de Garcilaso é a responsável por dar 

sentido e coesão interna aos pensamentos, memórias e ideias do autor, pois organiza 

suas reflexões sobre a sociedade e permite que se encontre, no coletivo, enquanto 

unidade (PALOS & SÁNCHEZ-COSTA, 2013, 188-190). 
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 A partir dos trabalhos de Maurice Halbwachs (HALBWACHS, 1925, 2003), 

passamos a compreender que a memória enquanto categoria a ser analisada pela 

história. O autor se debruçará sobre a percepção de uma memória construída enquanto 

elemento resultante da coletividade vivida e não somente enquanto reflexo do mundo 

individual. Esta memória também é compreendida como um eterno jogo de lembrar e 

esquecer, visto como faces complementares e inseparáveis (HALBWACHS, 2003). 

 Partindo deste princípio, a crônica de Garcilaso não pode ser compreendida 

simplesmente como uma seleção intencional de alguns fatos em detrimento do 

esquecimento forçado de tantos outros, isto porque, segundo a própria concepção do ato 

de narrar o vivido, a chave de ativação da recordação é a memória - individual e/ou 

coletiva - que é, por sua vez, um elemento compreendido como um conjunto orgânico 

onde convivem harmoniosamente o lembrar e o esquecer. O ato de narrar o passado, 

ocorrido sempre no tempo presente, dá voz e forma a este tempo pretérito e, ao fazer 

isso produz seleções entre o que deve e o que não deve ser dito, ou entre o que tem e o 

que não tem relevância para o momento falado/escrito, pois a fala/registro escrito não é 

apenas nosso pensamento, mas sim ordenações cognitivas previamente selecionadas. O 

lembrar é, por si só, já uma modificação do vivido, que é trazido para o presente através 

da memória e do que ela apreendeu sobre este passado. Sendo assim, o passado é 

apropriado por nós, de forma a trazer para o presente uma projeção de ações que tenham 

objetivos futuros (HALBWACHS, 2003). 

 O narrado, o vivido e o lembrado fazem parte de um mesmo grupo 

organizacional que está, em última instância, representando no registro escrito. Quando 

pensamos na crônica de Garcilaso Comentarios Reales de los Incas (1609) percebemos 

justamente essa tensa relação entre o que deveria ser narrado, o vivido por Garcilaso em 

sua vida mestiça e o que deveria ser lembrado, de forma que lhe conferisse legitimidade 

e autoridade de fala, em meio a tantas outras crônicas produzidas e que também 

discorriam sobre o universo incaico anterior e posteriormente a chegada dos espanhóis. 

Foi a busca por prestígio, ineditismo e legitimidade que fez deste mestiço um tradutor 

da cultura andina incaica - e mesmo pré incaica - para os leitores hispânicos, de forma a 

aproximar estes dois mundos e prefigurar a existência de uma continuidade entre esses 

dois “impérios”, através da utilização de conceitos naturais e próximos do mundo 

europeu, como barbárie, canibalismo, selvageria, idolatria, etc. Ou seja, Garcilaso por 
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meio de sua memória, acionará o passado vivido e, muitas vezes, ouvido através dos 

seus parentes maternos e produzirá, no presente, um relato sobre com interesses e 

projeções futuras
4
. Não é a toa que o autor é considerado o maior letrado cusquenho 

mestiço de todos os tempos, se tornando leitura obrigatória entre os vários defensores da 

independência peruana frente ao poderio espanhol - como Tupac Amarú II, San Martín, 

Simon Bolívar - e presente na memória cusquenha até a atualidade.
5
 

 As linguagens nas quais estas narrativas se assentarão serão analisadas, após o 

advento da chave da guinada subjetiva (SARLO, 2007), como um dos elementos 

fundamentais para a compreensão do objeto analisado, pois a estrutura, o dito, o não 

dito, tudo passará a ser pensado e empregado de forma sistemática. A experiência, 

obtida por estes sujeitos, só é considerada vivida quando narrada, ou seja, não podemos 

falar em experiência sem falar em narrativa. Ao narrar, o sujeito se identifica com o 

mundo ao seu redor, se constrói enquanto unidade e é a partir da sua capacidade de se 

recordar dos eventos passados, se posicionar diante deles no presente e traçar a sua 

proposta futura, que sua identidade é formada. Reinhart Koselleck no capítulo “‘Espaço 

de experiência’ e ‘Horizonte de expectativa’: duas categorias históricas” 

(KOSELLECK, 1993) discorre justamente sobre essas temporalidades e categorias 

espaço-temporal, as mobilizando para a história. A experiência - completa, uma vez que 

suas causas estão no passado - e a expectativa - experiência futura que se decompõe em 

uma infinidade de momentos temporais - se unem e remetem às formas e possibilidades 

do homem fazer história no mundo, pois “todas as histórias foram construídas pelas 

experiências vividas e pelas expectativas das pessoas que atuam ou que sofrem” 

(KOSELLECK, 1993, 306), não sendo possível a existência de uma experiência sem 

expectativa, tampouco de uma expectativa sem experiência (KOSELLECK, 1993, 307). 

Entrelaçar passado e futuro através, do presente, foi uma marca deixada por Garcilaso 

                                                 
4
 A discussão sobre a legitimidade entre os relatos ouvidos e vividos será amplamente analisada pelo 

autor François Hartog. Não cabe nesta comunicação, por motivos pragmáticos, o aprofundamento desta 

longa discussão. Cf. (HARTOG, 2003) 
5
 A fim de demonstrar a importância e o prestígio de Inca Garcilaso de la Vega na cidade de Cusco, ainda 

nos dias atuais, podemos apontar que, em 1946, nesta cidade foi fundado o Museu de História Regional 

ou Casa do Inca Garcilaso de la Vega, onde hoje estão dispostos documentos históricos, telas e peças do 

período pré-inca. Escolas peruanas com o nome de Garcilaso de la Vega, o Inca também são bastante 

comuns no território cusquenho. Podemos destacar pelo menos três, que foram encontradas em pesquisas 

na internet, são elas: Colegio Garcilaso de la Vega, Universidad Inca Garcilaso de la Vega e Fundação 

Universitária Andaluza “Inca Garcilaso”. Também leva o nome de Garcilaso um centro cultural 

peruano, intitulado Centro Cultural Inca Garcilaso: Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru. Ainda 

poder ser citado o Estádio Inca Garcilaso de la Vega, localizado na Cidade de Buso, Peru. 
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de la Vega em sua crônica. Ao defender o papel dos Incas como responsáveis pelo fim 

da idolatria cultuada pelos pré-incas, como precursores do monoteísmo nos Andes 

peruanos e como facilitadores do estabelecimento de uma religião católica cristã, 

quando do momento da conquista espanhola nestas terras, o autor além de claramente 

aproximar o mundo andino do mundo hispânico vai reivindicar a si uma autoridade de 

discurso e uma fiabilidade de fala - uma vez que aponta ser filho de mãe autóctone 

incaica e ter vivenciado sua infância dentre conquistados e conquistadores hispânicos.  

 Garcilaso, em sua crônica, discorre: 

 
Nuestro Padre el Sol, viendo los hombres tales, como te he dicho, 

se apiadó, y hubo lástima dellos, y envió del cielo a la tierra un hijo 

y una hija de los suyos para que los doctrinasen en el conocimiento 

de Nuestro Padre el Sol, para que lo adorasen y tuviesen por su 

dios, y para que les diesen preceptos y leyes en que viviesen como 

hombres en razón y urbanidad; para que habitasen en casas y 

pueblos poblados, supiesen labrar las tierras, cultivar las plantas y 

mieses, criar los ganados y gozar dellos y de los frutos de la tierra, 

como hombres racionales, y no como bestias. Con esta orden y 

mandato puso Nuestro Padre el Sol estos dos hijos suyos en la 

laguna Titicaca, que está a ochenta leguas de aquí, y les dijo que 

fuesen por do quisiesen, doquiera que parasen a comer o a dormir, 

procurasen hincar en el suelo una barilla de oro, de media vara en 

largo y dos dedos en grueso, que les dio para señal y muestras que 

donde aquella barra se les hundiese, con sólo un golpe que con ella 

diesen en tierra, allí quedaría el Sol Nuestro Padre que parasen y 

hiciesen su asiento y corte. (GARCILASO DE LA VEGA, 2005, 

41) 
  

 Ao relatar as informações recebidas durante sua vida na capital do governo dos 

Incas - Cusco -, Garcilaso as ressignifica através de seu “repertório interpretativo”
6
. 

Em sua crônica, sabemos que ele poderia excluir ou silenciar as particularidades 

históricas e culturais tanto de seu povo nativo quanto dos espanhóis, apagando os 

sentidos que desejasse evitar ou que não eram necessários ou interessantes para si, pois 

isto é parte, como já discorrido anteriormente, deste jogo da memória, existente quando 

decidimos registrar o passado. Segundo a autora Susane Oliveira, podemos entender a 

visão de Garcilaso a respeito do governo dos incas, a partir de uma gama de conceitos 

                                                 
6
 O conceito de “repertório interpretativo” aqui empregado pode ser esclarecido como análogo à 

“consciência histórica” trabalhada por Jörn Rösen (RÜSEN, 2010). O autor esclarece que “A consciência 

histórica é, assim, o modo pelo qual a relação dinâmica entre experiência do tempo e intenção no tempo 

se realiza no processo da vida humana.” p. 58 É o que o autor chama de orientação do agir (e do sofrer) 

humano no tempo. p. 58 O homem, através de suas intenções, molda seu agir, sempre pautado nas 

experiências sociais que já presenciou. A consciência histórica é justamente esse trabalho intelectual. 
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europeus que é empregada em sua escrita. Percebemos também que ao mesmo tempo 

em que enaltece os incas como benfeitores e instituidores da urbanidade, leis e costumes 

do território do Peru, afirma serem as histórias, contadas pelos índios comuns, -

anteriores ao domínio incaico nos andes - relatos confusos e fabulosos, aproximando 

seu discurso do pensamento europeu vigente no século XVIII, onde há o desprezo aos 

saberes indígenas, classificados na ordem do irracional, do legendário e do mítico.  

 
Ao enunciar o seu discurso na forma de crônica, Garcilaso inscreve-o 

na mesma cenografia que a dos clérigos e conquistadores espanhóis, ou 

seja, na mesma formação discursiva reconhecida e autorizada para se 

falar a respeito da América e seus habitantes no século XVI. Ao 

classificar os povos andinos como idólatras, gentílicos e supersticiosos, 

Garcilaso faz uso dos estereótipos que circulavam no imaginário 

europeu, criando a alteridade do ‘Novo Mundo’; desse modo, ele se 

submete aos efeitos de uma formação discursiva que lhe garante 

legitimidade de fala, enunciando o seu objeto de discurso a partir de 

conceitos e valores familiares aos europeus. (OLIVEIRA, 2008, 113) 
 

 Na crônica de Garcilaso o estabelecimento da ordem incaica sobre os Andes 

aparece relacionado com o desejo de propagação do culto, leis e preceitos do deus Sol, 

já que, como discorre Garcilaso os povos andinos eram carentes de leis e regras morais.  

 
Garcilaso concebe, assim, a história dos incas a partir de referenciais 

presentes na Bíblia e nos mitos dos antigos povos já conhecidos pelos 

europeus, o que implica ocultar os sentidos próprios para os incas a 

respeito de suas práticas e histórias. Sentidos que poderiam fazer 

funcionar outras matrizes de inteligibilidade, diferentes daquela cristã, 

eurocêntrica, colonialista e androcêntrica do século XVI, para o 

entendimento da cultura incaica. Ou, talvez, como assinala Natalino, as 

elites indígenas aliadas pretendessem provar que seu mundo e sua 

história também eram partes da grande história universal cristã, 

atendendo, dessa forma, às novas demandas dos tempos coloniais. 

(OLIVEIRA, 2008, 113) 

 

 Com esta linha de raciocínio, concluo que o pensamento mestiço do Inca, é fruto 

tanto do seu diálogo com as sociedades na qual circulou, quanto de sua história e 

trajetória individuais e ainda é resultado da troca que obteve com as culturas que 

encontrou na sua trajetória (revividos pela memória). Através da apreensão de sua vida, 

Garcilaso fez a captura temporal e ordenou as realidades no seu marco de 

desenvolvimento, historicizando a realidade através da chave da memória o que, em 

última instância, culminará em uma das narrativas mais atemporais entre todos os 
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intelectuais cusquenhos de seu período: os Comentarios Reales de los incas (1609). 

Esta obra não está livre da intrínseca relação entre passado, presente e futuro. Ela é, na 

verdade, justamente o relato resultante desta apreensão temporal com base nos 

elementos da memória na história, ou seja, a mobilização, no presente, de um passado 

ativado pelo ato de lembrar/esquecer, com objetivos e interesses futuros.  

 Esta comunicação está longe de pretender esgotar a análise da obra de Garcilaso 

de la Vega, Comentários Reales de los Incas (1609), tampouco não pretende dar conta 

da imensa e conflituosa discussão sobre memória que cada vez passa a ser mais 

mobilizada pela história ao analisar a história indígena. Minha intenção foi contribuir 

para se pensar o escrito de Garcilaso dentro dessa rede de lembrar e esquecer, de 

temporalidades da memória, revisitando a crônica e lhe empregado novas questões afim 

de aprofundar os estudos sobre este denso relato do mestiço cusquenho. 
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Apresentação 

 O presente trabalho se debruça sob a produção intelectual e a trajetória 

institucional do engenheiro brasileiro Ernesto da Cunha de Araújo Viana, utilizando-a 

como fio condutor para o estudo das tensões que marcaram o debate em torno da 

formulação de projetos de modernização da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil, na 

passagem do século XIX para o XX. 

 A análise debruça-se sobre o curso ministrado pelo engenheiro no Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), em 1915. Intitulado Das artes plásticas no 

Brasil em geral e da cidade do Rio de Janeiro em particular e dividido em cinco lições, 

deu-lhe entrada no grêmio do Instituto, que o elegeu sócio efetivo no ano seguinte. O 

referido curso é tomado como fonte para a análise pretendida porque se acredita que ele 

condensa a reflexão produzida por Araújo Viana nas primeiras décadas do século 

passado. 

 Para melhor compreender algumas posições tomadas pelo engenheiro, julga-se 

necessário discorrer brevemente sobre sua ascendência e formação. A fim de evitar a 

“ilusão biográfica” de que fala Pierre Bourdieu (2006), a pesquisa se despoja de 

qualquer coerência e constância arrogada à trajetória de Araújo Viana. A análise, ao 

contrário, busca entrever como o mundo social em que ele está inserido e as diferentes 

espécies de capital em disputa no campo considerado influem sobre ele. 

 

Trajetória: de politécnico a historiador da arte 

 Segundo Carlos Kessel (2008a), o engenheiro Ernesto da Cunha de Araújo 

Viana nasceu em 1852, no Rio de Janeiro; filho do médico Ernesto Augusto de Araújo 

Viana e de Marianna da Cunha Vasconcellos de Araújo Viana. Devido ao falecimento 
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do pai, Araújo Viana passou a ser criado por seu avô paterno, Cândido José de Araújo 

Viana, o marquês de Sapucaí. 

Viana estudou no Imperial Colégio Pedro II, se diplomou engenheiro civil na 

Escola Politécnica e chegou a trabalhar na Santa Casa de Misericórdia e na Inspetoria de 

Terras e Colonização, depois de formado. Firmou-se posteriormente no magistério, 

professando na cadeira de História e Teoria da Arquitetura na Academia Imperial de 

Belas Artes, no Rio de Janeiro, que, após a reforma republicana de 1890, transformou-

se em Escola Nacional de Belas Artes.  

Naquela época, a antiga Academia Imperial de Belas Artes era responsável pelo 

ensino da arquitetura no Brasil, o que gerava certa disputa com a Escola Politécnica. 

Conforme Márcia Chuva  (1998), a Escola Politécnica propunha ampliar seu próprio 

curso de engenharia, distinguindo-o ao mesmo tempo da formação do arquiteto da Belas 

Artes. Pretendia-se, por um lado, incorporar as características construtivas próprias da 

arquitetura e, por outro, reduzir a formação da Academia Imperial de Belas Artes à de 

“artistas desenhistas”, traduzindo, assim, uma tentativa de distinção, de controle do 

espaço e do mercado de trabalho, “[...] para o qual a Escola Politécnica pretendeu 

desqualificar o profissional formado em Belas Artes, caracterizando-o apenas como um 

‘artista’.” (CHUVA, 1998, p. 232). 

Embora tenha se notabilizado por sua atuação como professor da Academia e 

Escola de Belas Artes, enquanto engenheiro, Araújo Viana também integrou duas 

importantes instituições de classe à época: o Instituto Politécnico Brasileiro e o Clube 

de Engenharia. 

Fundado oficialmente em 1862 com o aparato do governo Imperial, o Instituto 

Politécnico Brasileiro pode ser considerado como um marco decisivo na luta pela 

profissionalização da engenharia no Brasil. Situado em uma sala da antiga Escola 

Central do Rio de Janeiro, o Instituto era, de acordo com Pedro Marinho (2008, p. 18), 

“[...] uma associação civil, onde se reuniam engenheiros e bacharéis em ciências físicas 

e matemáticas, civis e militares, constituindo-se como a primeira sociedade do gênero 

no país, desempenhando atividades por cerca de 60 anos [...]”.  

O Clube de Engenharia, por sua vez, foi fundado em 1880 e reunia engenheiros 

e empresários relacionados às grandes obras públicas. Segundo Maria Alice Rezende de 

Carvalho (1994), a fundação do Clube de Engenharia selou a associação prática entre a 



359 

 

indústria e a engenharia, que se mostrou eficaz na tarefa de transformar radicalmente a 

natureza do país através da ciência. O objetivo da agremiação era articular os interesses 

dos engenheiros com o empresariado, destacadamente aqueles que se encontravam 

ligados ao que era identificado como a ideia de progresso para o país.  

Entre 1886 e 1885, Araújo Viana dirigiu a Revista dos Constructores, uma 

publicação técnica que particularizava a construção civil. Curiosamente, o engenheiro 

não utilizou sua publicação para divulgar as ideias que formularia nos primeiros anos do 

século XX. As tímidas aparições de Viana em seu próprio periódico se resumiam à 

apresentação dos números e às seções de expediente. A respeito da Revista dos 

Constructores, é importante observar a relação que Araújo Viana demonstra para com 

seu patrocinador, d. Pedro II. Segundo Viana (1916, p. 589), a manutenção do periódico 

só foi possível  

 

[...] devido ao auxilio todo espontâneo, que recebi do imperador. Sua 

majestade mandava pela tesouraria particular de sua Imperial Casa, 

diretamente à tipografia, sem eu saber, os recursos para serem pagas as 

despesas de impressão. [...] O imperador, quando lhe aparecia para agradecer, 

se limitava a me aconselhar que ‘trabalhasse e não desanimasse’. Sua 

Majestade, portanto, interessava-se também pela arquitetura. 

 

Posteriormente, Araújo Viana somou às suas atividades a atuação na grande 

imprensa, publicando uma série de artigos sobre arte e arquitetura no Brasil. Colaborou 

com o jornal A Notícia
1
, entre 1901 e 1908, e contribuiu com a revista mensal 

Renascença
2
, entre 1904 e 1907, dentre outras folhas diárias, onde tratou de assuntos 

vários, sendo sempre sua particular predileção as questões de arte colonial.  

Em 1916, Araújo Viana ingressou como sócio efetivo no Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro. No Instituto, lecionou na Academia de Altos Estudos, que em 

                                                 
1
O periódico era dirigido por Manuel Jorge de Oliveira Rocha, com redação na Rua do Ouvidor. Seu 

expediente era composto ainda por Demerval da Fonseca, que substituiu Álvares de Azevedo Sobrinho na 

secretaria; por Cesário Alvim Filho, Castelar de Carvalho e Nicolau Ciâncio, que trabalhavam na redação; 

por Olavo Bilac, Emílio de Menezes, Pedro Rabelo, Vieira Fazenda, Luís Murat, Agenor de Roure e 

Artur Azevedo, como os colaboradores mais conhecidos; por Medeiros e Albuquerque, responsável pela 

crítica literária; e Salvador Santos, a quem estava entregue a gerência. Apesar de ter sido um jornal 

vespertino de tiragem expressiva, segundo Nelson Werneck Sodré (1999, p. 285), a publicação “[...] era, 

ainda no início do século, quase alheia à política, informando mais do que opinando [...]”. 
2
Segundo Sodré (1999, p. 298), surgida em 1904, como competidora outra emblemática publicação da 

belle époque carioca, a revista Kosmos, a Renascença era dirigida por Rodrigo Otávio e Henrique 

Bernardelli. Compartilhava com a Kosmos os mesmos colaboradores: José Veríssimo, na crítica literária; 

Coelho Neto, com as suas fantasias; Olavo Bilac e Guimarães Passos publicavam contos; Sílvio Romero 

divulgava estudos sociais; Paulo Barreto escrevia crônicas; Elísio de Carvalho comparecia com ensaios, e 

havia mais Araripe Júnior, Vieira Fazenda, Max Fleiuss, Afonso Celso e o barão de Paranapiacaba. 
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1919 seria transformada em Faculdade de Filosofia e Letras. Trata-se de uma iniciativa 

pouco conhecida do Instituto, que foi inspirada nos modelos de entidades congêneres, 

que existiam em Paris e Londres. Segundo Lucia Maria Paschoal Guimarães (2007, p. 

108), durante seu funcionando, “[...] a Academia promoveu a realização de seminários 

especiais, abordando dentre outros assuntos, Filosofia da Arte, Teoria Matemática das 

Operações Financeiras e A Questão Social.”. 

 

As artes plásticas do Brasil em geral e do Rio de Janeiro em particular 

 O curso ministrado por Araújo Viana no IHGB pode ser entendido como uma 

resposta à obra A missão artística de 1816, escrita pelo também engenheiro formado 

pela Escola Politécnica Afonso D’Escragnolle Taunay, bisneto do pintor francês 

Nicolas-Antoine Taunay. Em sua obra, publicada em 1912, na Revista do Instituto 

Histórico e Gegráfico Brasileiro (RIHGB), Afonso Taunay cunhava a expressão 

“missão” para se referir à comitiva de artistas franceses que aportaram no Brasil, no 

tempo de d. João VI. Conforme notado por Lilia Moritz Schwarcz (2008, p. 179), 

Taunay afirmava que  

 

[...] “a colônia americana vivia abandonada, esquecida e ignorada pelo 

mundo culto”, e só contava com pintores e escultores medíocres. Também a 

iconografia portuguesa seria caracterizada como “pobre e sem gosto”, sendo 

que a vinda dos pintores franceses tiraria a colônia “da modorra secular” em 

que se encontrava e “despertaria” o Brasil. 

 

Araújo Viana buscou combater a ideia de “missão” formulada por Taunay, 

embora ele próprio se referisse algumas vezes à comitiva francesa como “missão”.  

Em seu curso, Viana subdividiu as belas artes em duas categorias principais: a 

primeira, alcunhada de “artes estáticas ou plásticas”, que compreendia a arquitetura, a 

escultura e a pintura; e a segunda, denominada de “artes dinâmicas ou de movimento”, 

constituída pela poesia, música e eloquência. 

O curso, por conseguinte, abordava particularmente as Belas Artes da primeira 

categoria, e em especial as questões concernentes à arquitetura, que Viana conceituou 

ao mesmo tempo como arte e ciência, pois “[...] subordina a matéria inorgânica às 

formas rigorosamente geométricas e se rege pelas leis da estabilidade e da 

ornamentação.” (VIANA, 1916, p. 508).  Enquanto “arte de Estado”, a arquitetura seria 

responsável por estimular o patriotismo. Segundo Viana, “está na consciência dos que 
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compreendem o sentir quão elevada é a missão social das Belas Artes, que educam o 

homem, o tornam bom, despertam e fortalecem o patriotismo.” (VIANA, 1916, p. 509). 

 Ao questionar a ideia de que a arte no Brasil teve início com a “missão 

francesa”, Araújo Viana remonta ao período do descobrimento, lembrando-se da carta 

de Pero Vaz de Caminha, que, para ele, constituiria um verdadeiro monumento da 

paleografia brasileira. O episódio do descobrimento registrava também a primeira 

construção brasileira, ainda que rudimentar, mas deveras importante à história da arte 

nacional. Conforme Viana (1916, p. 515), 

 

[...] o primeiro oficial, da respectiva profissão elementar, foi o carpinteiro que 

preparou a grande Cruz inicial e armou o altar da Primeira Missa, missa 

constituída na celebre tela de Victor Meirelles, na qual os contrastes da 

indumentária do conquistador português, do seu séquito, com o sitio agreste 

descoberto, e a multidão aborígene surpreendida, compõe um cenário de 

elevada emoção histórica. 

 

 Assim, consoante Viana, o nascimento da arte no Brasil estava intimamente 

ligado à religião. A serviço da religião, a arte colonial brasileira, influenciada pelo 

entusiasmo com o estilo barroco então dominante, começou erigir as primeiras igrejas. 

Somente mais tarde a arte passou à edificação civil, com o surgimento progressivo da 

sumptuária nos interiores das casas, em seu mobiliário, nas indumentárias e nos 

veículos de transporte. 

 Ao longo da conferência, Viana lamentava o fato de que muitos dos trabalhos 

contemplados por ele pertenciam à lavra de artistas anônimos. Não obstante, ele 

considerava Antonio Francisco Lisboa (o Aleijadinho) e Valentim da Fonseca e Silva (o 

mestre Valentim) “[...] os maiores artistas do século XVIII no Brasil [...]” (VIANA, 

1916, p. 516).  

 Embora reconhecesse que não existiu no Brasil, antes de 1816, o ensino oficial 

das Belas Artes, Araújo Viana salientava que 

  

[...] em todo o Brasil, antes do advento da Família Real Portuguesa, muito 

antes, portanto, da vinda da Missão Artística Francesa e do rei fundar o 

ensino oficial de Belas Artes no Rio de Janeiro, já se cuidava, com esmero, 

das artes plásticas, cujos exemplos perduram na Bahia, Minas Gerais, Paraíba 

do Norte, Pernambuco, em outros estados e nesta cidade; exemplos de arte 

ornamental, não igualados até hoje, quanto mais excedidos, no talento da 

invenção, na interpretação decorativa executada, e na solidez das 

arquiteturas. (VIANA, 1916, p. 537). 
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Mais adiante, em um tom mais combativo, complementava dizendo que 

 

[...] a audácia forasteira, tão bem hospedada, atira-se com axiomática 

incompetência a rabiscar, que nunca tivemos nem temos arte nacional! ...Não 

vale a pena dar-lhes importância: o que falarem não se ouve, o que 

rabiscarem não se lê... [...] os brasileiros não poderão se desnacionalizar 

acompanhando a perversos escrevinhadores, que não se contentam com a 

propaganda manhosa na palestra... (VIANA, 1916, p. 538). 

 

 O curso ministrado por Araújo Viana no IHGB, juntamente com outros de seus 

escritos, se destacam, conforme apontou Carlos Kessel (2008a, p. 70) “[...] justamente 

por se oporem à hostilidade generalizada aos vestígios da arte e arquitetura da época 

colonial e pela defesa de uma difusa brasilidade artística.”. 

 Outro ponto que merece destaque é a menção que Viana faz ao morro do 

Castelo, que seria demolido alguns anos depois por iniciativa de seu colega de 

profissão, Carlos Sampaio, que assumiria a prefeitura do Rio de Janeiro entre 1920 e 

1922. Em 1915, ano em que Araújo Viana realizou a conferência no IHGB, a Avenida 

Rio Branco – como passou a ser chamada a Avenida Central, a partir de 1912 – já 

cortava o centro da cidade. Sua beleza e magnificência, no entanto, contrastavam com a 

imagem do morro do Castelo. Segundo Carlos Kessel (2008b, p. 74-76), tal contraste 

“[...] que simbolizava a convivência espacial de duas realidades urbanas contraditórias – 

o Rio europeu e elitizado e a urbe colonial e popular –, tornou-se um dos argumentos 

mais repetidos por aqueles que insistiam no arrasamento da colina”.  

 A mentalidade higienista, que classificava o morro do castelo como um dos 

obstáculos a serem superados na busca pelo saneamento e embelezamento da cidade 

parece não ter sido compartilhada por Araújo Viana. 

 Ao tratar em particular da arquitetura do Rio de Janeiro, Viana afirma que a Vila 

Velha, fundada por Estácio de Sá, marcou o início da arquitetura carioca, que se 

desenvolveu após a transferência da sede da povoação para o morro do Castelo. O 

morro era considerado por ele um monumento histórico para o Rio de Janeiro. O 

engenheiro adverte, assim, aqueles que insistiam pela derrubada do monte: 

 

Não tem faltado entretanto ambiciosos pretendentes ao arrasamento do 

morro, o que a realizar-se seria atentar contra a tradição, contra a história e 

direi mesmo contra estética urbana. Melhorem o morro abandonado, o tratem 
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com carinho. Porque e para quê arrasá-lo? Realçam a nossa cidade a sua 

beleza e a singular descontinuidade plana.  (VIANA, 1916, p. 524). 

 

 Verifica-se igualmente uma contraposição ao ideal de retilinidade característica 

dos projetos formulados pelos engenheiros da passagem do século XIX para o XX. 

Conforme assinalou Simone Petraglia Kropf (1996, p. 184) o ideal da retilinidade era 

“[...] uma ideia pregada como um axioma em todos os planos da engenharia para a 

construção de uma cidade tida como moderna.”. 

 

Considerações finais 

 Segundo Angela Alonso (2009, p. 97), os grupos intelectuais da geração de 1870 

frisavam a obsolescência da herança colonial e a necessidade de reformas para colocar o 

país na marcha da civilização ocidental. Os primeiros anos do século XX 

testemunharam no Rio de Janeiro a corporificação desse discurso, que entendia o 

passado colonial como um obstáculo a ser suplantado no processo de saneamento e 

embelezamento da cidade. 

Entretanto, esta visão de mundo, certamente dominante naquele meio não evitou 

que um persistente trabalho de valorização da arte e da arquitetura no Brasil Colonial 

estivesse presente nas reflexões e na atividade do engenheiro de Ernesto da Cunha de 

Araujo Viana.  

Segundo Carlos Kessel (2008a), José Mariano Filho, que foi diretor da Escola 

Nacional de Belas Artes entre 1926 e 1927, ao ser influenciado pela produção de Araújo 

Viana, projetou-se como um dos principais ideólogos do movimento de revalorização 

da arquitetura colonial brasileira; isto é, o movimento neocolonial. 

Encerrada em 1920, com sua morte, a produção de Araújo Viana pode ser tida 

como embrionária do movimento que mais tarde seria denominado de neocolonial. Mais 

do que um mero estilo arquitetônico, o neocolonial foi um movimento cultural e 

artístico, onde foram amplamente discutidas as formas arquitetônicas que iriam 

representar e dar a ideia de nacionalidade. 
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Uma única verdade melancólica: luta armada, movimentos sociais e golpes de 

estado na cobertura internacional da revista Veja (1969-1973). 

 
Lucas Augusto Duarte de Oliveira 

PPGHS/UERJ 

 
 

Neste texto trataremos de introduzir algumas reflexões acerca das publicações da 

revista Veja , suas mensagens e silêncios a respeito da realidade latino-americana entre 

maio de 1969 e dezembro de 1973, em especial nos momentos em que se dedicou a 

abordar a situação latino-americana. Desde o seu lançamento, Veja se propôs a ocupar o 

lugar de “grande revista nacional de informação de todos os brasileiros”, e para tanto 

agrupava “a maior equipe redacional já reunida por uma revista brasileira”. Para um dos 

seus fundadores, sua aparição era devedora “das classes governantes, produtoras, 

intelectuais que reclamaram da Abril este lançamento”.1 Desse modo, nascido num 

“contexto da organização capitalista da cultura, como um produto cultural em sintonia 

com o projeto de modernização do Brasil”(VILLALTA,2002), o semanário procurou 

defender e difundir um programa que por diversas vezes coincidiu com os rumos 

adotados pelo regime militar brasileiro e, principalmente, com os fundamentos 

característicos das Ditaduras de Segurança Nacional que se estabeleceram no Cone Sul 

ao longo dos anos 60 e 70: um anticomunismo ferrenho, o alinhamento para com a 

política norte-americana e a defesa das transformações impostas àquelas sociedades 

como forma de adaptá-las aos novos padrões de acumulação de capital. 

Sendo assim, selecionou, adaptou, modificou e, de diversas formas, manipulou 

as informações sobre acontecimentos nacionais e internacionais de forma a conferir-lhes 

um sentido afinado com a visão de mundo que desejava difundir. Como resultado dessa 

operação constante, emergiam das páginas da revista imagens de uma América Latina 

caótica, abatida por uma trágica sina de desordem e subdesenvolvimento, 

permanentemente assombrada pelo fantasma da revolução. 

Ao deparar-se com notícias sobre outros países, o leitor de um jornal ou de uma 

revista se encontra diante de uma limitação no que diz respeito a estar desprovido de 

certas referências prévias, pessoais ou compartilhadas, a respeito do que está sendo dito. 

 
 

1 CARTA do editor. Veja, ed. 1, 11/09/1968. p. 20-21. 
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Num cenário que apesar de marcado pela expansão dos meios de comunicação de 

massa, ainda não dispunha do volume de informações acessíveis, por exemplo, através 

da internet, a limitação era ainda maior. 

É difícil imaginar o conjunto dos leitores de uma revista brasileira em 1970 

possuindo uma grande quantidade de conhecimentos prévios a respeito, por exemplo, 

das polêmicas emplacadas no V congresso interno do Partido Revolucionário de los 

Trabajadores (PRT) argentino e que levaram a uma importante cisão em suas fileiras. 

Ou ainda, que conhecessem detalhes sobre a participação de Paz Estenssoro na 

Revolução Boliviana de 1952, e as minúcias do percurso que o levou até a presidência 

do país antes de que fosse substituído por René Barrientos. Esses nomes, datas, os fatos 

que os vinculam a um contexto mais amplo, vão conformando um mosaico cheio de 

lacunas à medida que saltam das páginas da revista que em 28 de outubro de 1970 

reproduzia uma suposta correspondência de Juan Alberto Camacho atestando-lhe a 

missão cumprida: “Sr. Diretor: Depois de ler tudo o que VEJA publicou sobre a Bolívia 

cheguei à conclusão de que a América Latina está sendo ameaçada pelas esquerdas”2. 

Depois da leitura, era essa a sensação que lhe restava. Carla Luciana Silva 

demonstrou que diante da necessidade obter informações, e da impossibilidade de 

contrastá-las com outras fontes, ou com suas próprias experiências, os leitores 

tornam-se parcialmente reféns dos meios de comunicação no que diz respeito à 

obtenção de notícias internacionais(SILVA, 2009). 

 

Analisando  o  discurso  da  Veja     no  período,  não  é  difícil  perceber  seu 

alinhamento para com a maioria das premissas das DSN. Longe de se tratar de uma 

abstração totalitária, o ideário da Doutrina Segurança Nacional dizia respeito à 

implementação de um projeto político e econômico bem definido e assentou as bases 

para o enquadramento daquelas sociedades às necessidades estruturais do capitalismo. 

 

 

Os regimes de SN (pese as singularidades de cada Estado nacional) 

foram o instrumento de reenquadramento dessas sociedades fortemente 

mobilizadas. Apesar da exposição do protagonismo militar e de certa 

autonomização  conjuntural  do  mesmo,  tais  regimes  representaram  os 

 
 

2CARTAS. Carta de Juan Alberto Camacho, Rio de Janeiro, GB. Veja ed. 112, 28/10/1970. p. 8. 
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interesses da fração burguesa que, hegemônica em termos internos, estava 

vinculada ao capital internacional como associada subordinada. Em termos 

econômicos, as ditaduras consolidaram, como características gerais, a 

internacionalização da economia, a aplicação das receitas do Fundo 

Monetário Internacional e do Banco Mundial, o crescimento do 

endividamento externo,  a concentração de renda e a exploração das 

“vantagens comparativas” (sobretudo a baixa remuneração da força-de-

trabalho). (PADRÓS, 2005, p.21-22) 

 

 

 

Nos marcos da grande atenção depositada por Veja na política latino-americana 

ao longo de toda a década de 1970, foram publicadas longas reportagens destinadas a 

discutir os destinos políticos do continente, sempre alertando para os perigos da 

agitação vivida em países onde a esquerda alcançava o poder. Alguns dos aspectos da 

atuação pedagógica da revista tornam-se evidentes e a reprodução repetitiva do discurso 

anti-popular não parece deixar dúvidas sobre seu caráter partidário. A impressão 

deixada pela revista é a de que os governos de base popular representavam interesses 

estrangeiros, alinhados a Moscou e que a opção por saídas à esquerda representava “sair 

da frigideira para cair no fogo” 

 

“A Bolívia de hoje”, diz Pedro Cavalcanti da Editora Internacional 

de VEJA, “lembra o Brasil nos últimos meses do governo de Jango”. Pedro 

acaba de voltar de La Paz onde passou duas semanas entrevistando 

personalidades políticas bolivianas, registrando fatos, recolhendo impressões 

para a reportagem de capa desta edição. A Bolívia é um típico país 

hispano-americano, de história densamente povoada por “caudillos” e 

oligarcas e que, de repente, depois do último golpe, parece disposta a mudar 

de rumos- para sair da frigideira e cair no fogo.
3
 

 
No editorial de uma edição que tinha como capa um questionamento retórico a 

respeito da política no país vizinho -“Bolívia: um vizinho comunista?”4- é possível 

perceber algumas posturas que mostraram-se recorrentes nas publicações da revista ao 

longo do período pesquisado. 

 

 
 

 

3CARTA ao Leitor. Veja, ed. 72, 21/01/1970. p.17. 
4 CAPA. Veja. Bolívia: um vizinho comunista? ed. 72, 21/01/1970. 
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CAPA. Veja. Ed.72, 21/10/1970 

De saída, Veja reivindica autoridade em relação ao que será relatado: Pedro 

Cavalcanti esteve duas semanas em La Paz, tempo supostamente suficiente para 

conversar com “diversas personalidades políticas bolivianas”. As informações que 

saíram publicadas naquele número, segundo faz saber a Carta ao Leitor, foram também 

“recolhidas” e “registradas” nessa ocasião. Não há participação ativa do repórter na 

interpretação dos acontecimentos, ele apenas traz consigo, como um souvenir, aquilo 

que viu e ouviu. Diferentemente das informações referentes a outros países e contextos, 

obtidas através de agências internacionais de notícia, diante de acontecimentos que 

julgava decisivos para a América Latina, a revista fez sempre por onde enviar seus 

próprios repórteres. A partir disso, a conclusão sugerida expõe uma percepção fortuita 

dos acontecimentos: de repente, um golpe de estado. Além disso, sendo um exemplar 

“típico” dos países hispano-americanos, a Bolívia podia ser, inclusive, comparada a 

qualquer outro deles em sua sina inevitável: “contamos aonde chegaram os primeiros 

passos que a Bolívia de Ovando deu a caminho do fogo. Tudo indica que lhe falta 

pouco para cair nele, sem remédios”5. 

Não há complexidade, não há contraditório e nem processo histórico, há apenas 

um acontecimento repentino que guia o país rumo à catástrofe. A comparação com a 

situação brasileira antes do golpe de 1964 também não deve parecer casual. O projeto 

de superação de um passado “populista”, “corrupto” é uma das marcas das ditaduras de 

segurança nacional implantadas naquele período. 

Em outubro do ano anterior a revista já tinha dado mostras de sua forma de 

apreensão da realidade latino-americana, resumindo em umas poucas linhas alguns anos 

da história da Bolívia: 

 

 
 

 

5Idem. p 17. 
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E, quando as primeiras medidas nacionalistas do novo Governo 

começaram a circular na manhã do golpe, falou-se imediatamente em um 

novo General Alvarado, como se o espírito nacionalista tivesse viajado, 

através dos Andes, de Lima até La Paz. (...) Mas a verdade é que o programa 

apresentado por Ovando Candia – nacionalização das indústrias básicas, 

maior tributação sobre os lucros do petróleo e moralização pública – é o 

mesmo anunciado por Barrientos quando tomou o poder em 1964 e quase o 

mesmo que Paz Estensoro usou como lema da revolução de 1952. A 

monótona repetição dos ideais revolucionários significa a impossibilidade 

prática de sua realização.
6
 

 
Novamente, o processo político de acirramento das lutas de classes, as disputas 

entre projetos revolucionários, reformistas e conservadores no continente é resumido a 

um “espírito nacionalista” que houvesse talvez viajado do Peru à Bolívia sem maiores 

explicações. Além disso, um programa de governo voltado ao desenvolvimento 

nacional, em oposição à política intervencionista norte-americana, é apresentado como a 

monótona repetição de ideais impraticáveis em que “os generais recomeçam 

eternamente a mesma revolução impossível”.7 

A vitória de Allende foi apresentada pela Veja como um grande perigo. 

Apresentado em seu recorrente invólucro de casualidades, o acontecimento seria parte 

de uma “onda” esquerdista nos Andes que ameaçava pintar com tinta vermelho-sangue 

todo o restante do continente. Aqui, a revista lança mão de outra estratégia discursiva 

recorrente: dirige-se ao leitor como se este já estivesse de acordo com o que será 

publicado não sendo, portanto, preciso convencê-lo. As afirmações taxativas interditam 

questionamentos: 

 

Com a brutalidade das coisas inesperadas, as eleições chilenas 

destruíram um mito político de meio século e envolveram as capitais dos dois 

lados do mundo num estranho nevoeiro de perplexidade. (...) De fato, a 

vitória de Allende criou no Chile um sentimento nacional de perplexidade, de 

dúvida quanto ao futuro
8

 

 

 

 
 

6GOLPE na Bolívia. Veja. ed. 56, 01/10/1969. p.40. 
7 Idem, p.41. 
8 OS CAMINHOS do Chile. Veja. ed. 106, 16/09/1970. p.38. 
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O mito a que a revista faz referência diria respeito à solidez das instituições 

políticas e democráticas do Chile agora ameaçada pela vitória socialista. Se parece 

acertado dizer que a burguesia internacional e seus associados chilenos viram com 

grande apreensão o sucesso eleitoral de Allende, a afirmação de que se instalara um 

sentimento de perplexidade e dúvida não é generalizável para todo o país: por certo, 

para o grande número de apoiadores do novo presidente no campo da esquerda, a 

ocasião foi vivida com sentimentos bem mais animadores. No entanto, a revista insiste 

em considerar que “Durante toda a semana passada, com efeito, tornou-se claro que 

uma grande parte da população considera o golpe de Estado como a única solução 

política aceitável para o Chile de hoje”9. Colocar suas próprias previsões ou projetos 

políticos na voz de um sentimento nacional difuso, de inexpressivos “especialistas” ou 

de uma amorfa “grande parte da população” foi uma das estratégias mais utilizadas por 

Veja para associar legitimidade ao que estava sendo publicado, e para apontar rumos 

que julgava adequados sem se deslocar de sua tão reivindicada isenção. 

Diante de uma vitória do campo da esquerda, mesmo as suas supostas 

convicções liberais e democráticas vacilam. São substituídas pelo prognóstico, que é 

também um “aviso de incêndio”, segundo o qual o Chile “ameaça agora transformar-se 

no foco da nova violência, confirmando talvez a expressão desencantada de Simón 

Bolívar: ‘Esta América é um caos’”10. 

Como centro das atenções de Veja durante os números de setembro a novembro 

de 1970, Peru, Chile e Bolívia foram constantemente apresentados como perigoso “foco 

de contágio”11 para o restante do continente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 Idem, p. 42. 
10Idem, p. 44. 
11 Veja repete essa expressão em muitas das suas notícias a respeito do assunto. 
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CAPA. Veja. Ed.112, 28/10/1970 

Numa edição em cuja capa aparecem os três países tingidos de vermelho diante 

do questionamento “até onde vai a esquerda?”, a revista alertava 

 

Mais que isso, toda a América Latina passará a constatar se outros 

tempos, tempos incertos de esquerda, estarão de fato se iniciando no 

continente. (...) o Peru e a Bolívia, com maior ou menor seriedade, se 

afundam progressivamente na sua linha “nacionalista de esquerda” – de 

desfecho ainda nebuloso mas, certamente, sem nenhuma relação com os 

regimes anteriores, liberais ou dominados por caudilhos. E o esquerdismo 

latino-americano, que durante a década de 60 esteve confinado em Cuba, 

poderá, nos anos 70, tomam novos contornos junto à cordilheira andina
12

 

 

Em 11 de novembro daquele ano, a Veja ainda alertava para o fato de que “A 

experiência chilena da Unidade Popular, que levou um governo marxista ao poder no 

palácio de La Moneda, ameaça tornar-se atualmente o vírus de mais rápido contágio 

entre  os  grupos  de  esquerda  do  continente  latino-americano.”13    Em  um  trabalho 

recente, Carla Luciana Silva demonstrou o sentido ocupado pela utilização de um 

vocabulário que naturaliza as contradições do capitalismo na construção dos discursos 

elaborados pelo jornalismo econômico. Em certo sentido, suas conclusões são também 

extensíveis ao tratamento dado aos processos de luta e ação política que retratados 

sempre como “ondas”, “tempestades”, “ventanias”, componentes naturais de uma ordem 

que, estabelecida, não deve ser contestada: 

 
 

 

12UM TOM vermelho nos Andes: Santiago, Lima, La Paz: até onde a chega a esquerda? Veja. ed. 112, 

28/10/1970. p. 28. 
13 URUGUAI: Contágio Político Veja. Ed. 114 – 11/11/1970, p.42. 
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Parece ser mais fácil e mais aceitável falar em “contágio”, algo que 

se transmite como uma doença, como se a doença em si não pudesse ser 

controlada. É uma solução para evitar falar em processo e relações sociais. 

São formações discursivas presentes com muita frequência no noticiário 

econômico, sobretudo no texto de Veja, que não abre espaço para qualquer 

fala divergente. (SILVA, 2016, p. 284) 

 

Assim, apesar de as décadas de 60 e 70 terem sido momentos em que a ordem 

capitalista internacional foi amplamente contestada por projetos das mais variadas 

estirpes e profundidades, de as sociedades, sobretudo na América Latina, terem 

experimentado momentos de intensa transformação política, em Veja, tudo não passava 

de ocorrências ambientais: 

os ventos da política ameaçam varrer todos os cálculos das mesas 

dos economistas.
14

 

 
A semana passada parecia indicar que, para o governo do general 

Alejandro Agustín Lanusse a chegada da primavera na Argentina faria 

florescer, principalmente, crises.
15

 

 
Nem mesmo o país mais setentrional da América Latina, o México, 

esteve ao abrigo da tempestade de violência que atingiu o continente na 

quinzena inaugural de 1972.
16

 

 
Não mais, como antes, para ver se elas estariam guardadas por 

tanques, numa espécie de consulta a um infalível barômetro, indicador de 

tempestades políticas.
17

 

 
Wilson Palhares, especialista de América Latina da seção 

Internacional, é um veterano de coberturas em Buenos Aires, para onde 

regularmente se desloca sempre que o termômetro argentino registra 

elevações de temperatura.
18

 

 
 

 

14ARGENTINA: os cálculos já não servem. Veja. Ed. 54 – 17/09/1969. p.55. 
15AMÉRICA LATINA. Veja. ed. 176, 19/01/1972. p. 28. 
16AMÉRICA LATINA. Veja. Ibidem, p. 29. 
17 ARGENTINA: vontade de mudar. Veja. ed. 236, 14/03/1973. p. 34. 
18 CARTA ao Leitor. Veja. ed. 248, 06/06/1973. p. 17. 
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A febre, em Buenos Aires, continua subindo.
19

 

 
Após o golpe militar no Chile, o combate às esquerdas em vários 

países do continente entrou em ebulição.
20

 

 
A análise dos números publicados entre 1969 e 1973 esclarece a forma como a 

revista, durante o período pesquisado, se esforçou no sentido de influenciar a percepção 

dos leitores acerca do cenário político regional, ressaltando o caráter conflitivo e 

indesejado da mobilização popular, alimentando a “cultura do medo”(PADRÓS, 2005) 

e sustentando a sensação de perigo iminente. A elaboração da imagem de uma América 

Latina caótica, cujo cotidiano estaria recheado por personagens insólitos e caricatos, foi 

utilizada pela revista como um espelho distorcido da realidade brasileira, à medida em 

que a partir dela, tratava de apontar rumos a seguir e a evitar. O “incêndio” alardeado 

pelo semanário em diversas ocasiões, ocuparia, num primeiro plano, esse lugar 

sinônimo de desordem a ser contida, de ameaça que se dissemina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

19 Idem. 
20 AMÉRICA LATINA: indícios. Veja. ed. 266, 10/10/1973. p. 36. 
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En t re  con t inu idades  e  rup tu ras :  U ma  aná l i s e  co mpa rat i va  do s  

ed i t a i s  do  Pro g rama  N a ci ona l  d o  L iv ro  D idá t i co  

Lu i za  R af a e l a  B ezerra  Sa rraf f  

Pro g ra ma  d e  Pó s -Gra dua ção  em H is t ó r i a  So c i a l  do  Terr i tó r io  

 

N o s  ú l t im os  ano s ,  a  á r ea  d e  p esq u i s a  em  ens in o  d e  h i s tó r i a  

d emo ns t r a  um  c r e s c i men t o ,  t r azen d o  ao  d eba t e  o b j e t os  e  

r e f e r enc i a i s  an t e s  i mp en s áv e i s .  O  e s t ud o  do  l i v r o  d id á t i co  é  um 

b om  ex em plo  d a  r en o vação  q u e  es t e  cam po  t ro ux e  a  h i s to r io g r a f i a .  

C on t r ov e rs o  e  co mp l ex o  ( BIT T E NC OU R T,  20 04 ,  p .  2 99 ) ,  o  l i v ro  

d id á t i co  é  um  ob je t o  qu e  ence r r a  em  s i  mu i t as  p r eo cu p açõ es  po r  

p a r t e  d a  e s co l a ,  pa i s  de  a lu no s  e ,  p r in c ip a l m en t e ,  o  E s t ad o .  So b r e  

t a l  a sp ec t o ,  C i r ce  B i t t en cou r t  d es t aca  q u e  os  l i v r os  d id á t i co s  d e  

H i s tó r i a  p o r  s e r em  mu i t as  v ez es  u t i l i z ad os  com o  por t ad o r es  de  

i d eo l o g i a s  e /o u  d e  um  en s i no  t r ad i c io n a l ,  s ão  a lv os  d e  v i g i l ân c i a  

co ns t an t e  ( BIT T E N C O URT ,  20 04 ,  p .  30 0 ) .  

N es t e  s en t i do ,  So n i a  M i r and a  e  T an i a  d e  Lu ca  d es t acam q ue  

n o  cas o  b r as i l e i ro  a  i n t e rv enção  d o  Es t ad o  n os  l i v r os  d id á t i co s  não  

é  r e cen te  e ,  d es t acam  q ue  d e sd e  o  Es t ad o  N ov o  p os su ímos  p o l í t i c as  

p ú b l i c as  q ue  r egu lam en t av am  o  p ro ce s so  d e  p r od u ção ,  co mp r a  e  

u t i l i z ação  d es s es  m at e r i a i s .  N o Br a s i l  Co n t em po r ân eo ,  o  p r in c i pa l  

p r o gr am a  d e  r egu lam en t ação  d es t e s  o b j e t os  é  o  P ro gr am a N ac io na l  

d o  Li v r o  D id á t i co (P N LD ) .  S egun do  o  M EC ,  o  p ro gr am a p o de  se r  

d e f i n i do  e /o u  ca r ac t e r i z ado  d a  s egu i n t e  m an e i r a  

“O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem como 

principal objetivo subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por meio 

da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica.  

Após a avaliação das obras, o Ministério da Educação (MEC) publica o Guia 

de Livros Didáticos com resenhas das coleções consideradas aprovadas. O 

guia é encaminhado às escolas, que escolhem, entre os títulos disponíveis, 

aqueles que melhor atendem ao seu projeto político pedagógico. 

O programa é executado em ciclos trienais alternados. Assim, a cada 

ano o MEC adquire e distribui livros para todos os alunos de um segmento, 

que pode ser: anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino 

fundamental ou ensino médio. À exceção dos livros consumíveis, os livros 

distribuídos deverão ser conservados e devolvidos para utilização por outros 

alunos nos anos subsequentes.”
1
 

 

E s t e  t r e ch o  é  i n t e r e s san t e ,  po i s  d e ix a  b as t an t e  c l a ro  qu e  o  

p r o gr am a  pos su i  u m  ca r á t e r  g r and i os o  e  i n ov ad o r  v i s and o  a  

m el ho r i a  e  a  u n i ve rs a l id ad e  no  ens in o  b á s i co .   

D es de  s u a  i mp lan tação ,  d ad o  s eu  ca rá t e r  i n ov ado r ,  o  PN LD  

t r oux e  mu dan ças  s ign i f i c a t iv a s  n a  e s t ru tu r a  f í s i c a  e  p edagó g i ca  dos  

l i v ro s  d e  h i s tó r i a .  S e gu nd o  M i rand a  e  Lu ca  

                                                           
1
 Disponível online: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=668id=12391option=com_contentview=article 
Consulta em 09/08/2017 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=668id=12391option=com_contentview=article
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“Na área de História é patente a transformação de um cenário 

marcado pelo predomínio de obras que veiculavam, de modo explícito ou 

implícito, todo tipo de estereótipo e/ou preconceitos, para um quadro em que 

predominam cuidados evidentes, por parte de autores e editores(...)” 

(MIRANDA, LUCA,2004, p.127) 

 

N es t e  s en t i do ,  o  PN LD  t am bém l ev ou  os  l i v ro s  a  s e  t o r na r em 

u m a  d as  p r i nc ip a i s  f o rm as  d e  d i t a r em o  qu e  d ev e  se r  e s t ud ado  no  

âm bi t o  d a  Hi s tó r i a  e s co l a r .  N o v ament e ,  s egu nd o  Mi r an d a  e  Lu ca  

“Os livros didáticos de História se apresentam(...)como uma das 

mais importantes formas de currículo semielaborado, que nasce a partir de 

distintas visões e recortes acerca da cultura. Carregam consigo, portanto, 

múltiplas possibilidades de organização dessa relação entre o que é, o que 

pode ser e o que deveria ser aprendido em relação à disciplina. (...)Os 

resultados globais da avaliação constituem-se em fonte privilegiada para 

compor um quadro compreensivo a respeito de tendências contemporâneas 

da História, ou melhor, das Histórias, que se quer ver ensinadas.” 

(MIRANDA, LUCA, 2004. p. 134) 

 

Im p o r t an t e  d es t aca r  q ue  os  p a r âme t ro s  av a l i a t i vo s  e  os  

c r i t é r i os  d e  ap r ovação  e / ou  r ep ro v ação  da s  co l eções  d id á t i c as  

s ub m et i d as  a  av a l i a ção  do  M EC  s ão  d e s t acad os  pu b l i c ad as  em  um 

ed i t a l .  O  ed i t a l  do  P N LD  é  o  do cu m ent o  

 
 “(...) que estabelece todos os itens que serão avaliados para garantir 

que o livro como mercadoria está apto a ser adquirido pelo Governo Federal. 

Dentre esses critérios, estão as especificações técnicas(...) e as especificações 

acadêmicas, que incidem nas relações do nível de ensino – se da primeira ou 

segunda fase do ensino fundamental – com as diretrizes mais gerais da 

educação, passando pela legislação nacional, recomendações do Conselho 

Nacional de Educação e esmiuçando orientações sobre os vários 

componentes curriculares(...)” (OLIVEIRA, 2013, p. 359) 

 

C om o f i c a  ev iden t e ,  o  ed i t a l  é  um  do s  e l emen tos  

f u nd am ent a i s  do  p ro ce ss o  d e  s e l eção  d a s  co l eçõ es  q u e  i r ão  ch egar  

a s  e s co l as .  Cl a r amen t e  o s  c r i t é r i os  av a l i a t i vo s  n ão  s e  m an t i v e r am 

ex a tam en t e  i gu a i s  e  ao  l on go  do s  an os  v em  so f r en do  mu d an ças  

s i gn i f i c a t i v as .  So b re  e s t e  a sp ec t o ,  M arga r i d a  d e  Ol iv e i r a  d emo ns t ra  

co mo  o  p ro gr am a  v em  m ud and o  e  i n co rp o rand o  a s  dem and as  d e  

m úl t ip l a s  v oz es  qu e  f az em  pa r t e  do  p ro ces so  d e  p ro d ução  d os  

l i v ro s  d i d á t i cos  e  d a  co ns t r u ção  do  P N LD  ( O LIV E IR A,  20 13 ,  

p . 36 1) .  P o r t an to ,  n a s  l i n h as  qu e  s e  s egu em  i r em os  an a l i s a r  o s  

ed i t a i s  d o  p ro gr ama  d o s  anos  d e  2 01 5  e  2 0 1 8 ,  t en t and o  pe r ceb e r  as  

co n t i nu id ad es  e  ru p t u ra s  no s  c r i t é r i os  av a l i a t i v os  n a  á r ea  d e  

h i s t ó r i a .   

 O  ed i t a l  d o  an o  de  2 01 5  co n t a  co m o nz e  p a r t e s  e  s eus  

d oz e  anex o s .  A  p r i me i ra  p a r t e  s e  r e fe r e  ao  ed i t a l  do  p r o gr am a  e  

d e s t aca  os  s egu i n t e s  i t ens :  1 .  D o  Ob j e to ,  2 .  D o s  p r azo s ,  3 . Das  

o b r as  d id á t i ca s ,  4 . D a  ca r ac t e r í s t i c a  da s  ob r as ,  5 .  D as  con d i çõ es  d e  

p a r t i c ip ação ,  6 .  D os  p r oced im en t os ,  7 .  D o  p ro ces so  d e  av a l i a ção  e  

s e l eção  d as  ob r as ,  8 . D a  aces s i b i l i d ad e ,  9 .  D o  p ro ce ss o  d e  

h ab i l i t a ção ,  10 .  D a  aqu i s i ç ão ,  1 1 . D as  d i s po s i çõ es  ge r a i s .  
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C ada  i t em  c i t ado  ac im a  co n t ém o u t r os  su b i t en s  q u e  

d e s en vo lv em  as  ex igên c i as  f e i t a s  p e l o  M EC  as  ed i to r as .  Os  i t ens  se  

d e s t acam  pe lo  s eu  d e t a lh amen t o  e  r i go r .  V e j am os  um  ex empl o  do  

i t em 4   
“4.1.6. As obras didáticas deverão incluir referências a outras 

disciplinas da mesma área e também de outras áreas de conhecimento, bem 

como conduzir os alunos a atividades de experimentação e situações reais 

para consolidação da aprendizagem. 

4.1.6.1. As referências e atividades de experimentação, previstas no 

subitem anterior, terão caráter eliminatório e estão definidas no Anexo III 

deste edital.” 

 

O s  an ex os  s ão   
“a) Anexo I – Estrutura Editorial, Triagem e Critérios de Exclusão 

na Triagem;b) Anexo II – Especificações Técnicas; c) Anexo III - Princípios 

e Critérios para a Avaliação de Obras Didáticas; e) Anexo IV – Modelo de 

Declaração de Edição; f) Anexo V – Modelo de Declaração de Originalidade; 

g) Anexo VI – Modelo de Declaração de Primeira Avaliação; h) Anexo VII – 

Modelo de Declaração de Reinscrição; i) Anexo VIII – Modelo de 

Declaração de Revisão e Atualização da Obra; j) Anexo IX - Modelo de 

Ficha de Correção da Obra; k) Anexo X - Processo de Habilitação; l) Anexo 

XI – Modelo de Declaração de Titularidade de Direito Patrimonial; e m) 

Anexo XII – Modelo de Formulário de Habilitação.”(Edital PNLD, 2013, 

p.15) 

 

O s  anex o s  s e  r e fe rem  a  es p ec i f i c açõ es  d e t a l h ad as  d a  o b r a s  e  

e l em en t os  bu ro c r á t i cos  qu e  as  ed i t o ra s  p r ec i s am  t e r  a ce s so  p ar a  

s ub m et e r  as  co l eções  ao s  p r o ces sos  ana l í t i co s .  

J á  o  ed i t a l  de  2 01 8  co n ta  com  1 0  p ar t e s  e  s eus  q u inz e  anex os .  

A s s im  com o  no  ed i t a l  d e  2 01 5  a  p r i mei r a  p a r t e  d es t aca  os  s egu i n t es  

i t ens :  1 .  Do  O bj e t o ,  2 .  D os  p r azo s ,  3 .  D as  ca r ac t e r í s t i c as  d as  o b r as  

d id á t i c as ,  4 .  D as  co m po s i çõ es  d a s  o b r a s ,  4 .  D as  co n d i çõ es  d e  

p a r t i c ip ação ,  5 .  D a  e t ap a  d a  i ns c r i ç ão ,  6 .  D as  E t ap as  d e  T r i agem,  

P r é - an á l i s e  e  Av a l i a ção  P ed agó gi ca  da s  Ob r as ,  7 .  Da  

A cess ib i l i d ad e ,  8 . D as  e t ap as  d e  H ab i l i t a ção ,  N egoc i ação  e  

C on t r a t ação ,  9 .  D as  E t ap as  d e  P r od ução ,  Co n t ro l e  d e  Q u a l id ade  e  

D i s t r i b u i ção ,  10 .  Da  d i s t r i b u i ção .   

O s  an ex os  s ão  

 
 “a) Anexo I – Estrutura Editorial e Critérios de Exclusão na 

Triagem; b) Anexo II – Especificações Técnicas para a Produção das obras 

Didáticas; c) Anexo III - Princípios e Critérios para a Avaliação de Obras 

Didáticas; d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Edição; e) Anexo V – 

Modelo de Declaração de Originalidade; f) Anexo VI – Modelo de 

Declaração de Primeira Avaliação; g) Anexo VII – Modelo de Declaração de 

Reinscrição; h) Anexo VIII – Modelo de Declaração de Revisão e 

Atualização da Obra; i) Anexo IX - Modelo de Ficha de Correção da Obra; j) 

Anexo X – Modelo de Declaração Emprego Menor; k) Anexo XI – Relação 

de Documentos a serem Entregues pelo Editor; l) Anexo XII – Modelo de 

Declaração de Titularidade de Direito Patrimonial; m) Anexo XIII – Modelo 

de Formulário de Habilitação; n) Anexo XIV – Modelo de Ficha Cadastral; 

o) Anexo XV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato 

Impeditivo”(EDITAL PNLD, 2015, p. 14) 
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A cr ed i t amos  s e r  i n t e r es san t e  o bs e rv a r  am bo s  os  ed i t a i s  

d emo ns t r am  um  m ai o r  r i go r  n o  p ro cess o  d e  s ubm is s ão  e  an á l i s e  d as  

o b r as ,  v e j amo s  um  t r ech o  qu e  re f o rce  t a l  i d e i a  

 
“9.2. Do Controle de Qualidade 

9.2.1. Por ocasião da produção das obras, o FNDE ou empresa 

contratada para este fim poderá realizar o Controle de Qualidade, mediante 

amostragem definida na NBR 5426/1985 – ABNT, em nível de inspeção a 

ser definido em contrato, que consistirá na análise dos itens de não 

conformidade constantes da Resolução n.º 2, de 12 de janeiro de 2011, do 

Conselho Deliberativo do FNDE, publicada no Diário Oficial da União, ou 

outra que vier a substituí-la, com vistas à verificação da qualidade do produto 

a ser entregue.” (EDITAL PNLD, 2015, p. 12) 
 

In t e r e s s an t e  o bs e rv a r  qu e  e s t e  t r e cho  “D o  co n t ro l e  de  

Q u a l id ade”  s e  enco n t r a  n os  do i s  ed i t a i s .  O  ex emplo  ac im a  é  

i n t e r es san t e  po r  dem on s t r a r  a  ex i gên c i a  d o  ed i t a l  d e  u m  l iv ro  

d id á t i co  qu e  r e sp on d a  a s  n eces s i d ad e  d e  u m  ens i no  q ue  t enh a  um 

v ín cu lo  es t re i t o  com  a  r ea l id ad e ,  f azen do ,  p o r t an t o ,  que  o  a lu no  

am pl i e  s eu  o l h a r  s ob r e  o  mu nd o  em  q u e  v i v e  a  p a r t i r  dos  

co nh ec i m en t os  ad qu i r id os  n a  es co l a .  

D ad o  o  l i mi t e  d e  e s p aço  an a l í t i co ,  i r emo s  p a r t i r  ago ra  

p a r a  an á l i s e  do  com po n en t e  cu r r i cu l a r  Hi s t ó r i a  nos  d o i s  ed i t a i s .   

A m bos  o s  ed i t a i s  p a r t em  de  “ P r in c íp io s  e  c r i t é r ios  de  

av a l i a ç ão  p a r a  a  á r ea  d e  C i ên c i a s  Hu m an as ” .  Em  ge r a l ,  po d e -se  

o bs e r v ar  qu e  o s  i t en s  s ão  ba s t an t e  sem el h an te s  e  d es t acam -s e  no  

t ex to  d e  ab e r t u ra  do  i t em  
 

“A configuração de uma área de ensino pressupõe a explicitação de 

objetivos comuns a serem alcançados, a identificação das disciplinas e 

respectivos conteúdos que a compõem, assim como a definição de 

procedimentos metodológicos e processos avaliativos articulados com as 

finalidades de cada componente. Nesse contexto, a área de Ciências Humanas 

e suas Tecnologias é constituída, no ensino médio, pelas disciplinas Filosofia, 

Geografia, História e Sociologia, cujo objeto comum de estudos – “as 

sociedades humanas em suas múltiplas relações” – é analisado a partir de 

dimensões filosóficas, espaciais, temporais e socioculturais. Conceitos como 

relações sociais, natureza, trabalho, cultura, território, espaço e tempo são 

elementos estruturadores dessas disciplinas e atuam como corpo conceitual 

aglutinador dos estudos da área. Esses conceitos constituem ferramentas de 

trabalho para a análise dos contextos sócio-históricos, bem como para a 

compreensão das experiências pessoais, familiares e sociais dos estudantes, a 

partir da contribuição específica de cada uma das disciplinas que a compõem. 

A existência das áreas de ensino e a articulação entre essas não significa, no 

entanto, a negação das especificidades dos componentes curriculares; antes, 

realça a importância da contribuição que cada um pode oferecer para a 

compreensão dos fenômenos sociais e dos grandes temas emergentes da 

sociedade.” (EDITAL PNLD, 2013, p. 50) 

 

N ão  h á  d ú v id a s  de  q u e  e s t e  ag r u p am ento  po r  á r ea  de  

co nh ec i m en t o  r es po n de  a s  d em and as  d o  m od e l o  av a l i a t i vo  e  de  

en t r ad a  n a s  u n iv e rs id ades :  o  E N EM .  E s t e  ex am e,  como  s ab emo s ,  é  

d iv id i do  em  á r eas  de  con h ec im en to .   
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A p esa r  d e  b a s t an t e  s eme lh an t es ,  o s  c r i t é r i os  p a ra  a  

d i s c i p l i n a  Hi s tó r i a  n o  ed i t a l  d e  2 01 5  s ão  b em  m ai s  e s pec i f i c as  e  

d e t a lh ad as  d o  q ue  n o  ed i t a l  d e  2 01 8 .  V e j am os  as  es pec i f i c açõ es  d e  

2 0 15   
“A História, no contexto de renovação historiográfica instaurada nas 

últimas décadas, vem redefinindo seus princípios e finalidades, apontando 

novas proposições acerca dos processos de ensinar e aprender a história 

escolar, de modo a: 1) desestruturar perspectivas históricas eurocêntricas, 

etnocêntricas, monocausais e cronológico-lineares; 2) superar métodos e 

práticas pautados na memorização, no verbalismo e na expectativa de dar 

conta de um vasto repositório de conteúdos factuais; 3) avançar para além da 

chamada “falsa renovação” que apenas dá nova roupagem a antigas e 

obsoletas práticas, com a incorporação superficial de diferentes linguagens. 

Entende-se, assim, que a história escolar deve favorecer a que os estudantes 

analisem diferentes situações históricas em seus aspectos espaço temporais. e 

conceituais, promovendo diversos tipos de relações, pelas quais seja possível 

estabelecer diferenças e semelhanças entre os contextos; identificar rupturas e 

continuidades no movimento histórico e, principalmente, situar-se como 

sujeito da história, porque a compreende e nela intervém. Para tanto, a 

história escolar e, consequentemente, a obra didática, precisa mobilizar não 

só o conhecimento histórico como tal (com recortes e seleções claramente 

intencionados), mas também operar com procedimentos que permitam a 

compreensão dos processos de produção desse conhecimento. Essa 

perspectiva implica: a) identificar, de modo significativo, as relações entre as 

experiências atuais dos jovens e as de outros sujeitos em tempos, lugares e 

culturas diversas das suas; b) adotar estratégias que possibilitem transformar 

os acontecimentos contemporâneos e aqueles do passado em problemas 

históricos a serem estudados e investigados; c) compreender os processos 

históricos a partir do manejo de informações sobre o passado, de modo a 

compreender e expressar pontos de vista fundamentados sobre as 

experiências das sociedades pretéritas; d) colocar os estudantes diante de 

fontes históricas diversas, de diferentes procedências e tipologias, cotejando 

versões e posições, entendendo-as como materiais com os quais se interroga e 

se reconhecem as chaves de funcionamento do passado e que permitem 

construir inteligibilidades sobre o tempo presente.” (EDITAL PNLD, 2013, 

p. 51) 

 

In t e r e s s an t e  ob s e rv a r  q u e  e s t e  t ex to  r e f o r ça  e  d es t aca  

u m a  p er sp ec t iv a  que  d i a l o ga  b as t an t e  co m  a  h i s to r io g r a f i a  r e cen te ,  

n o  qu e  t an ge  a  d e s con s t ru ção  d a  id e i a  d a  h i s tó r i a  e s co l a r  como 

d a t as ,  f a t os  e  pe r son agen s .  P a r a  a l ém ,  o bs e r v a - s e  a  p r eo cu p ação  do  

ed i t a l  em  f az er  com  o  q u e  o  a l un o  co mp r een d a  a  H i s t ó r i a  n ão  só  

co mo  um  co n ju n t o  d e  f a to s  p r e t é r i t o s ,  m as  com o  um  conh ec im en to  

q u e  co l ab or a  n a  con s t r ução  d e  um a  no v a  ch av e  d e  in t e rp r e t ação  do  

m un do  a t r av és  da  re l a ção  en t r e  exper i ênc ias  pa s s ad as  e  p r e s en t es .   

O  u so  d a  no ção  de  ex p e r i ên c i a  n os  r em et e  a  t eo r i a  de  

R e i nh a r t  K os e l l e ck  e  su a  r e f l ex ão  s ob r e  o  t em po  h i s t ó r i co .  O  

h i s t o r i ad o r  d e f in e  t em po  h i s tó r i co  com o s en do  “ ( . . . ) a  fo r ma  p e l a  

q u a l ,  em  um  d e t e rm in ad o  t emp o  p r esen t e ,  a  d im ens ão  t em po r a l  do  

p a ss ado  en t r a  em r e l ação  d e  r ec ip r o c id ad e  co m  a  d im ens ão  

t em po r a l  do  fu t u ro . ”  ( K OSE LLE C K , 2 0 12 ,  p . 15 ) .  Es t a  a s s e r t i va  

d e ix a  ev i d en te  que  o  au t o r  a c r ed i t a  q u e  a  p e r s p ec t i va  h i s tó r i ca  

a r t i cu l a  p as sado ,  p r e s en t e  e  f u t u r o .  
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P a r a  cons egu i r  d e sen vo lv e r  e s t a  i d e i a ,  K o s e l l e ck  t r a t a  de  

d u as  ca t egor i as  h i s tó r i c a s  qu e  no s  a j ud am  a  co mp reen d er  t a l  

a r t i cu l ação :  a  ex p er i ên c i a  e  a  ex p ec t a t iv a .  A  ex p e r i ên c i a  “ ( . . . ) é  o  

p ass ado  a t u a l ,  aqu e l e  no  q u a l  a co n t ec im en to s  fo r am  i n co rp o r ad os  e  

p o dem  s e r  l emb r ado s ”  ( KOS E LLE C K ,  2 0 12 ,  p .  30 9 )  e  a  ex p ec t a t i v a  

“ ( . . . ) é  o  f u t u r o  p re s en t e ,  vo l t ad o  p ar a  o  a i nd a - n ão ,  pa r a  o  n ão  

ex p e r im en t ad o ,  p a r a  o  po d e  s e r  p r ev i s t o .  E sp e r an ça  e  m edo ( . . . ) ,  

m as  t amb ém a  an á l i s e  r a c io n a l ( . . . ) a  co ns t i t uem.”  

( K OS E LLE C K , 20 12 ,  p p  3 10 ) .  Es t es  do i s  i n d i cam  a  co nd i ção  

h um an a  un i v e rs a l ;  s em  e l a s  a  h i s tó r i a  n ão  s e r i a  p oss ív e l ,  p o i s  n ão  

h á  ex p ec t a t iv a  s em ex p er i ên c i a  e  v i ce - v e rs a .  E l a s  s ão  a  co nd i ção  

d e  co ns t r u ção  d o  t em po  e  d a  h i s tó r i a ,  d e s t a  f o rm a  

 
“(...) experiência e expectativa são duas categorias adequadas para 

nos ocuparmos com o tempo histórico, pois ela entrelaçam passado e futuro. 

São adequadas também para se tentar descobrir o tempo histórico, pois, 

enriquecidas em seu conteúdo, elas dirigem as ações concretas no movimento 

social e político.” (KOSELLECK,2012, p. 308) 

 

A o  f az er mo s  t a l  con ex ão ,  en t r e  t eo r i a  e  an á l i s e  p r á t i c a ,  é  d e  

s e  e sp an t a r  q u e  não  h a j a  n en hu ma  m en ção  c l a r a  e  ex p l i c i t a  ao  

t em po  h i s t ó r i co  em n en hu m  do s  ed i t a i s .  O  l e i t o r ,  é  c l a ro ,  p od e  s e  

p e r gu n t a r  po r  qu e  e s t e  f a to  s e r i a  e sp an to so?  Q u a l  s e r i a  o  p r ob l ema 

em  um a  au s ên c i a  de  e sp ec i f i c ação  d o  t em po  h i s t ó r i co?  

E n t end em os  q u e  o  t em po  h i s t ó r i co  é  u m  t em a  qu e  p a r a  mu i tos  

h i s t o r i ad o r es  n ão  p r ec i s a  s e r  d i s cu t id o .  O  p ro ces so  de  co ns t r ução  

d o  h i s t o r i ad or  p as s a  p e l a  i n t ro j eção  e  n a t u r a l i z ação  d o  t empo  

h i s t ó r i co .  P or  i s so  mu i to s  a c r ed i t am  qu e  e l e  n ão  p r ec i s a  se r  

d eb a t i do .  Mas  s im ,  e l e  p r ec i s a  s e r  an a l i s ado ,  pa r a  qu e  p o ss am os  

r e f l e t i r  d e  fo rm a  p l en a  so b re  no ss o  o f í c i o  e  no ss o  e s t a r  n o  m un do .  

A f in a l ,  o  h i s t o r i ado r  t am b ém  é  um  h om em  d e  s eu  t em po .  E n t ão  

d e f end em os  q ue  o  t emp o  e ,  p r i n c i pa lm en t e ,  o  t em po  h i s tó r i co  

d ev am  s e r  enx e r gad os  co mo  e l em en tos  ch av es  n o  o f í c io  h i s t ó r i co .     

N es t e  sen t id o ,  d e f en d emo s  q u e  a  co mp r een s ão  do  t em po  

h i s t ó r i co  como  um  e l em en t o  d i f e ren c iado  é  fu nd am ent a l  na  

f o rm ação  e  nos  e s tu d os  d a  d i s c i p l i n as ,  p o i s  j u l gamos  q ue  o  t em po  

h i s t ó r i co  co l ab o ra  n o  d es en vo lv im en t o  do  pens amen t o  c r í t i co  d o  

a l un o  ( S IM A N ,  2 00 3 ,  p .  1 40 )  e  d e  um a  cons c i ên c i a  que  f aça  com 

q u e  e l e  co ns i ga  i n t e rp r e t a r  d e  f o rm a  p l en a  s u a  ex p er i ên c i a  com o  

m un do  em  qu e  v i v e  a t r av é s  d a  co mp r een são  d o  t em po  

( R ÜSE N ,2 00 1 ,  p .  57 ) .  

A c r ed i t amos  s e r  im po r t an t e  d es t aca r  q u e  com p reend emo s  que  

o s  d i s cu rs os  h i s tó r i co s  es co l a r es  s ão  do t ad os  d e  um a  es p ec i f i c i d ad e  

p r óp r i a ,  como  a f i rm a  A n a  M ar i a  Mo nt e i r o  

 
“ O  c o n h e c i m e n t o  e s c o l a r  é ,  p o r t a n t o ,  o r g a n i z a d o  

d e  a c o r d o  c o m  l ó g i c a  p r ó p r i a ,  e d u c a c i o n a l  e  e s c o l a r ,  e  

q u e  a t e n d e  a  i n t e r e s s e s  e  o b j e t i v o s  d a  s o c i e d a d e  o n d e  

e s s a  a t i v i d a d e  d e  e n s i n o  s e  r e a l i z a .  A s  d i s c i p l i n a s  s ã o  
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p a r t e  i n t e g r a n t e  e  f u n d a m e n t a l  d o  p r o c e s s o  d e  e d u c a ç ã o  

r e a l i z a d o  n a s  e s c o l a s ( . . . ) ”  ( M O N T E I R O ,  2 0 0 7 ,  p .  9 5 )  

 

O s  ed i t a i s  t r ab a lh am ,  co mo  fo i  p os s í ve l  ob s e r v a r ,  com  no çõ es  

t em po r a i s  e /o u  d e  t em po r a l idad e ,  p o r ém n ão  t r ab a l h a m 

e s p ec i f i c am en t e  com  um  con ce i t o  de  t em po  h i s tó r i co .  C on s i d er and o  

o  f a to  d o  p r o gr am a  ex p l i c i t a r  conce i t os  v i n cu lado s  a  q u es t ão  

t em po r a l  s om ad os  a  s u a  p r em is sa  de  co n s t ru ção  d e  um  “ su j e i t o  

h i s t ó r i co ” ,  nos  f azem  ac r ed i t a r  q u e  o  p r o gr am a  n ão  v ê  n ece ss i d ad e  

d e  um a  d e f i n i ção  c l a r a  e /o u  e sp ec í f i c a  de  t emp o  h i s tó r i co .  O  

d e s en vo lv i men t o  de s s as  i d e i as  co l ab o r a  p a ra  a  co ns t r ução  do  

r ac io c ín i o  h i s t ó r i co ,  cum p r i nd o ,  p o r t an to ,  a s  d em and as  da  

h i s t o r i o g r a f i a  r e cen t e  e ,  po r t an to ,  do  ed i t a l .  

A c r ed i t amos  qu e  t a l  pe r sp ec t iv a ,  com o  j á  v i mo s  em  es tu do s  

an t e r io r es ,  po d e  fav o r ece r  u m a  n a tu r a l i z ação  d o  t r a t am en to  e  d a  

o p e r ac io n a l i z ação  d o  t em po  h i s tó r i co  n as  n a r r a t iv as  d i dá t i co -

e s co l a r es .  P or ém,  n es t e  m om en to ,  n ão  t em os  como  f aze r  t a l  

co mp ro v ação .   

P o r t an t o ,  à  gu i s a  d e  con c lu são ,  en t end em os  q u e  o  es tu do  

an a l í t i co  d os  ed i t a i s  d o  PN LD  n o s  a ju d a  a  com pr eend e r  m el ho r  a  

co ns t r u ção  d a s  na r r a t i va s  d i d á t i co  es co l a r es  e  da s  ques tõ es  q u e  

p e rm e i am  o  l i v r o  d i d á t i co  e  s u a  co lo cação  n o  Br as i l  

co n t em po r âneo .   
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FRONTEIRA OESTE – TERRESTRE E CASTELHANA 

Maria Auxiliadora de Azevedo Coutinho e Castro 

 

                                         

 

INTRODUÇÃO 

 Falaremos de uma fronteira internacional do território brasileiro que não possui a 

segurança dos limites territoriais do oceano atlântico. No Oeste, o limite do Brasil é 

terrestre e castelhano, onde ele se encontra com a região leste do Peru e margeia a banda 

oriental da Bolívia até as bordas do Chaco no ocidente Paraguaio. 

  Na banda oriental localiza-se o ponto mais baixo da planície boliviana, banhada 

pelo Rio Paraguai, que se estende por vastas regiões formando os pantanais, verdadeiras 

relíquias geográficas das baixas latitudes, cujos rios e córregos são cercados de florestas 

estacionais semideciduais, bioma idêntico ao lado brasileiro, onde sucedem duas 

estações climáticas anuais bem definidas, verão seco e quente e o inverno com 

temperaturas altas e altos índices pluviométricos. 

 O leste do Peru limita-se com os estados do Acre e Amazonas através de uma 

ampla planície coberta por florestas na bacia do rio Amazonas, de onde ele nasce da 

união dos rios Marañón e Ucayali e segue com as margens cobertas por selva alta e 

bosques enevoados de clima úmido e tropical de alta precipitação. 

 Já a região do Chaco Paraguaio, formada por gramíneas e florestas, apresenta 

clima quente e úmido, idêntico ao planalto central do Brasil com quem se limita. 

 Segundo estudos climáticos, esta região é marcada pelo fenômeno do 

desconforto humano, em função do descompasso entre a umidade relativa do ar, 

superior a 68% e temperatura média registrada, anualmente, de 24°. (NEVES, 2011, 

56). 

 No século dezenove a fronteira oeste exibia contornos geográficos divergentes 

das divisas atuais. 

 Registros estatísticos e geográficos de Villiers de L’the, sobre a província de 

Mato Grosso, dizem que ela abarcava toda a parte oeste do Império do Brasil. Foi sua 

província mais ocidental confinando a oeste com a República da Bolívia, com ponto de 

limite em Casalvasco, ao norte com o Pará e Goiás, ao sudoeste com Minas Gerais e 

São Paulo e, ao sul, com a República do Paraguai. (VILLIERS de L’the, 1850). 
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 Informa, ainda, que, em 1850, tinha 1 cidade, 2 comarcas, 3 vilas e 16 freguesias 

e 82 eleitores primários. Nem sua extensão e nem sua população eram conhecidas, mas 

estimava-se em 82.000 a população “civilizada”, ou pelo menos “aldeada” e em 

200.000 os indígenas errantes que viviam nos seus vastos sertões. 

 Entre os anos de 1867 e 1903, vigência do tratado de Ayacucho, até sua 

substituição pelo tratado de Petrópolis, o estado do Acre não pertencia ao território 

nacional brasileiro. Era a província de Mato Grosso quem fazia o limite do Império á 

oeste, ocupando o espaço onde atualmente se situam os estados de Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul e Rondônia, território que fora desmembrado da província de São Paulo, 

no século dezoito. 

 

1 - FRONTEIRA – OS LIMITES DA SOBERANIA  

 O modo de apropriação do espaço geográfico e delimitação de territórios por 

grupos humanos tem experimentado variações no decorrer da história, em especial, se 

tivermos como referência a utilização material do ambiente e seu aproveitamento.     

Nessas variações, o ponto a ser enfatizado são as relações sociais de poder, o controle e 

governabilidade mais do que o utilitarismo do espaço. 

             Só é possível existir territorialização com o controle continuado do espaço que 

começa pela apropriação da natureza e sua dominação. 

              Nos estudos capitaneados por HAESBAERT(2004:05) depreende-se uma dupla 

conotação para o conceito de território e territorialização, trata-se da apropriação e da 

dominação. 

             A apropriação do espaço ocorre como um processo simbólico lentamente 

marcado pelo que foi nele vivido, e a dominação ocorre no seu aspecto funcional 

vinculado ao manejo de recursos e ao valor de troca - propriedade.  

             A apropriação demanda tempo e a dominação implica em troca. Na lógica 

capitalista e sua dinâmica observamos a supremacia da dominação sobre a apropriação, 

transformando os espaços territorializados em mercadoria. 

             Portanto, todo território é ao mesmo tempo funcional e simbólico, o homem 

historicamente exerce domínio sobre o espaço para realizar funções e para produzir 

significados, e na realização das funções faz emergir o “território como recurso 

material”, momento em que obrigatoriamente ocorre a propriedade das técnicas 

necessárias à extração e utilização dos recursos.                                                                             
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             Conforme o conteúdo histórico e geográfico é possível saber os objetivos e 

finalidades dos processos que permitiram a territorialização, apropriação e dominação 

do espaço;  

             Territorialização implica em limites do espaço, quando territórios são utilizados 

por comunidades tradicionais, associa-se a construção material como abrigo e base de 

recursos para sobrevivência grupal, casos em que a delimitação de suas fronteiras é feita 

através dos símbolos e referências de cada cultura. 

              Já na sociedade moderna do século XIX, vigorou a funcionalidade de um 

“enclausuramento disciplinar” individualizante através do espaço; 

HAESBAERT(2004:05), e a identificação e disciplinização de grupos através do 

fortalecimento das referências espaciais através das fronteiras. 

              Porém, território e seus limites sempre estiveram e ligado ao poder de 

dominação jurídico político.   

              Entre os vários conceitos, o que muda são as formas como acontece a 

apropriação, o que muda não é a existência de territórios, fronteiras, e/ou regiões, mas 

sim a maneira com que as relações se mostram em determinado momento, itens que 

dependem “do movimento, fluidez, interconexão – em síntese e num sentido mais amplo, 

temporalidade” (HAESBAERT, 2004, p.82). 

              Cabe, nesse estudo, compreender a configuração da fronteira oeste no contexto 

político, decifrando as relações internacionais a partir da zona de contato direto das 

populações durante a edificação de dois estados modernos, quando então essa fronteira 

passa a ser referenciada e valorizada como o limite da soberania. 

           O Brasil, depois da Independência, permaneceu identificado com a herança do 

Estado bragantino, na ideia de indivisibilidade e preservação do território como uma das 

principais metas nacionais, incorporada como condição básica para a edificação do 

grande Império brasileiro, contexto no qual os princípios de continuidade e coesão 

territorial impuseram a necessidade de traços mais exatos entre o Império Brasileiro e as 

nações limítrofes, para afirmação e reconhecimento do emergente poder político. 

(CALDEIRA, 2009, 06). 

     Já a Bolívia surgiu como estado, marcada pelo sonho de independência 

republicana. Região dominada pelo Império Espanhol desde o século XVI e conhecido 

como Alto Peru, ou Charcas, esteve sob a administração do Vice- reino do Peru durante 

o período colonial.  
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   Após declarar independência em 1809, dezesseis anos de guerras se seguiram 

para que, ao final, ocorresse o estabelecimento da república da Bolívia, instituída por 

Simón Bolívar, em 6 de agosto de 1825. 

 A partir das independências, tanto do Brasil, quanto das Republicas limítrofes 

americanas, nota-se uma modificação substantiva da ideia de território, antes assimilada 

no tempo colonial, sustentada no antigo regime, onde a soberania residia no Rei, que, 

em muitos casos, possuía terras descontinuas. (SENA, 2012, 08). 

 Uma vez em movimento e com a formação dos estados nacionais americanos, o 

território se reveste de importância como fator de tentativa de coesão social, o ponto 

comum entre os novos países e, ao mesmo tempo, um ponto de disputas, pois seria nele, 

no território, que os novos estados reivindicariam e sustentariam suas soberanias. 

 Garcia privilegia os aspectos políticos da fronteira oeste ao longo do século XIX, 

apontando a presença dos principais vetores diferenciados de discórdia que marcaram a 

formação do estado nacional brasileiro, sendo eles: a divergência na escolha do regime 

político, as fortes tendências federalistas desenvolvidas nas ex-colônias espanholas e o 

esforço das elites brasileiras em manter o tráfico negreiro. (GARCIA, 2009, 46). 

 Os estudos de Grinberg trataram das fronteiras ao sul do Brasil, evidenciando 

impactos que as conjunturas políticas de países vizinhos, principalmente os projetos 

emancipatórios e os movimentos de independência republicana provocaram no Brasil. 

(GRINBERG, 2007, 09). 

 Nesse diapasão, podemos observar que vários autores definem fronteira como 

uma construção histórica, dinâmica, sendo muito melhor revelada como espaço e não 

como linha e, tratando especificamente do sul da América, concluem que, a partir do 

século XIX, elas não seriam mais, apenas, os espaços demarcatórios das nações que se 

formavam, mas tênues divisões entre a escravidão e a liberdade. 

 O norte do Império brasileiro também apresentou movimento de fugas de 

escravos entre a fronteira da província do Amazonas para a Guiana Francesa, em 

meados do século dezenove. Bezerra demonstra que o intercâmbio entre a fronteira do 

Amazonas e a Guiana Francesa, existente desde o período colonial, ganhou novos 

contornos e significados com o aumento de sua frequência nas décadas de 1840 e 1850, 

particularmente quando o cativeiro fora abolido nas possessões francesas. (BEZERRA 

NETO, 2009).  

 Percebe-se, então, como os efeitos das demandas existentes entre os governos da 

França e Brasil, acerca de suas fronteiras na região das Guianas, forjaram as condições 



386 
 

favoráveis às fugas de escravos em direção ao Oiapoque, especificamente rumo ao outro 

lado do rio. 

 Com a propagação das ideias liberais no século XIX, constituiu-se um entrave 

nas relações escravistas nessa parte da fronteira oeste, mostrando que nossos vizinhos se 

apresentavam para outros países, como avessos ao cativeiro e à extradição de negros 

fugidos. 

 

1.1 - SOBRE A GENTE DA FRONTEIRA OESTE: 

 Não é possível falar sobre a composição populacional da região sem considerar 

os dados da constituição da província de Mato Grosso no século dezoito, considerando 

que a povoação da fronteira terrestre a oeste do Império e limite com os espanhóis fora 

determinação presente nas instruções de todos os prepostos lusitanos designados para 

representar a coroa. 

 Os portugueses, desde o período colonial, lançaram mão da política de atração 

de índios chiquitanos, originários das possessões castelhanas, para estruturar as 

povoações da fronteira oeste, conforme podemos concluir observando as Instruções da 

Rainha D. Mariana Vitória para o primeiro capitão-general da Capitania de Mato 

Grosso, Antônio Rolim de Moura (1751-1765), redigida em Lisboa, em 19 de janeiro de 

1749:  

Por se ter entendido que Mato Grosso é a chave e propugnáculo do sertão do 

Brasil pela parte do Peru, e quanto é importante por esta causa que naquele 

distrito se faça população numerosa, e haja bastante a conservar os 

confinantes em respeito, ordenei se fundasse naquela paragem uma vila e 

concedi diversos privilégios e isenções para convidar a gente que ali quisesse 

ir estabelecer-se e que para decência do Governo e pronta execução das 

ordens se levantasse uma Companhia de Dragões.
1
 

 

 Se por um lado, a população indígena foi atraída pela política de povoamento 

lusitana, a população negra chegou à fronteira oeste, arrastada pelas correntes da 

escravidão, para trabalhar nas minas auríferas do Cuiabá, cujo apogeu se deu durante o 

século dezoito. 

  Os escravizados penetraram na fronteira oeste do Brasil, ainda no período 

colonial, para o trabalho nas minas de ouro, chegando por dois caminhos: partindo pelo 

Grão-Pará e Maranhão, o acesso era navegando pelas monções dos rios Madeira - 

Mamoré - Guaporé, por vias denominadas “monções do norte”. 
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 Já os que se originavam das capitanias de São Paulo, Rio de Janeiro e, ainda, 

pela capitania da Bahia, chegaram nas “moções do sul” pelo rio Paraná e Paraguai. 

(AMADO; ANZAI, 2006, 196). 

 A fronteira oeste do Império era um corredor de sobrelucros, por um lado 

registra intercâmbio comercial com o Pará de onde importavam sal, louças, ferramentas 

e exportava-se ouro, diamantes, moedas de cobre, açúcar; por outro lado, através dos 

caminhos terrestres que partiam de Cuiabá, a produção mineira era levada para o Rio de 

Janeiro e Bahia, de onde vinham, principalmente, escravos. 

  No início do século XIX, havia autorização régia para abertura da mineração de 

diamantes, e um florescente comércio, o que garantia o emprego de mão de obra 

escrava. 

 Os dados do censo populacional brasileiro de 1872 revelaram que a província de 

Mato Grosso possuía baixíssima densidade demográfica, inferior apenas à província do 

Amazonas, com vastas áreas desocupadas, concentrando-se a população em torno de 

alguns núcleos mais importantes ao longo da fronteira e margeando os rios. 

 Foram oriundas do Censo
2
 as informações e dados da História do Brasil do 

período Imperial e Escravista e, por ele, foi possível levantar grande quantidade de 

atributos referentes à população brasileira. Nossa fonte principal neste estudo é o 

relatório do Núcleo de Pesquisa em História Econômica e Demográfica do 

CEDEPLAR/UFMG – Jan de 2012. 

Resultado do censo de 1872/ publicado em 1876/1877: 

 Os pretos e pardos livres e libertos e os escravos, em 1877, em todo o Império 

chegaram a somar 5.756,234 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos 

e trinta e quatro) pessoas, ou, 57,9% (cinquenta e sete vírgulas nove por cento) da 

população total do Brasil. 

 Para fins de demonstração, se separarmos a quantidade de escravos da população 

descendente de africanos livres e libertos, constatamos a quantidade de 4.245.428 

(quatro milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito) pessoas, 

portanto, 42,7% (quarenta e dois vírgulas sete por cento) da população brasileira 

egressos da escravidão ou de seus descendentes, já eram livres em 1872.  

 Neste caso, os dados sugerem a existência de uma população expressiva, antes 

cativa, que obtiveram alforria enquanto fluía o século dezenove e a escravidão, ou seja, 

os dados apontam a presença de instrumentos de liberdade que foram manejados no 

interior do Sistema Escravista. 
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 Analisando os mesmos registros relativos à fronteira oeste, encontramos a 

seguinte composição: 

 53.750 - 88.96% formada de pessoas livres  

 6.667- 11,04% de escravizados. 

  Quanto à ocupação, a população livre compunha-se de 822 capitalistas e 

proprietários, 788 comerciantes e caixeiros, 1.911 militares, 55 empregados públicos, 12 

médicos, 14 advogados, 4 juízes, 10 farmacêuticos, 22 parteiros, 19 professores, 59 

criadores e 19 religiosos.  

 Percebemos, pelos números, que a elite da fronteira oeste, no século dezenove, 

era capitalista e comerciante, O excedente da mineração, de uma maneira ou de outra, 

originou um comércio que consolidou mercadores na posição de categoria populacional 

dominante, enriquecidos que foram à custa do rendoso comércio mineiro. 

 A historiografia regional já registrou a prática de preços especulativos que 

trouxeram aos comerciantes sobrelucros adicionais na troca com os mineiros. Dessa 

forma, parte da produção das minas seria subtraída do fisco num comércio direto que 

vincula a elite regional com o exterior. 

 Chama a atenção, no censo imperial, os números relacionados aos homens livres 

sem profissão. Os dados mostram que entre os 27.991 homens livres recenseados 9.926 

não tinham ocupação fixa, números que representam 35.4% da população masculina 

livre: 

População livre da fronteira oeste quanto à ocupação: 

Homens livres sem ocupação: 9.926- 35,4% 

 A militarização da fronteira oeste, apesar de já anunciada pela historiografia 

regional, ficou ainda mais evidenciada pela análise dos números do Censo Imperial, 

quando comparado com o número de militares que se faziam presentes, na mesma 

época, na vizinha província de Goiás. Os 1.911 militares em terras mato-grossenses 

representavam 3,163% de toda a população da província. Já em Goiás, para uma 

população de 160.395 (cento e sessenta mil, trezentos e noventa e cinco) pessoas, tinha 

como apoio militar 528 (quinhentos e vinte e oito) soldados, uma proporção de 0,32% 

da população. 

 A população indígena, como categoria especifica, foi ignorada no censo de 

1872. Supomos que os descendentes dos índios e chiquitanos, atraídos no período 

colonial, já miscigenados e/ou incorporados aos costumes do colonizador, foram 

registrados no censo Imperial como “caboclos”. 
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 Essa suposição é apoiada nos números de 1872, pois informaram a existência de 

8.524 “caboclos”, todos livres, homens e mulheres, dado sugestivo se considerarmos 

que os descendentes de africanos estariam classificados como “pardos”, observando que 

entre os 20.914 homens e mulheres pardos ficou assinalado um número de 2.870 

homens e mulheres ainda escravizados. 

População da fronteira oeste, descendente de escravos, quanto à condição:  

Total de pardos e pardas – 23.784 – 39,36 % 

Pardos e Pardas livres – 20.814 -34.45% 

Pardos e Pardas escravizados – 2.970 – 4.91% 

Total de negros e negras- 10.899- 18.03% 

Negros e Negras Livres – 7.075 – 11.71% 

Negros escravos – 3.716- 6.15% 

 Encontramos uma parcela considerável de negros e pardos libertos, cuja análise 

indica que entre os 5.968 negros do sexo masculino, 3.861 já estavam libertos antes da 

abolição, número que proporcionalmente se repete entre as mulheres negras que, ao 

total, somavam 4.904 e dentre elas, 3.214 estavam livres em 1872. 

 Entre os descendentes de africanos que foram catalogados como “pardos” no 

recenseamento imperial, encontrava-se uma grande parcela de libertos e livres, os 

homens e mulheres pardos e pardas livres, somando 20.814 pessoas, ao contrário de 

2.970 pessoas pardas que ainda estavam em cativeiro. 

 Portanto, com base nos números do censo demográfico de 1872, existiam 27.889 

homens e mulheres negros e negras, que juntamente com seus descendentes e os pardos 

e pardas obtiveram alguma forma de alforria no transcorrer do século dezenove, na 

província de Mato Grosso: 

População negra e parda -34.656- 57,36% 

População negra e parda livre- 27.989- 46,32% 

 A população negra e parda era de 34.656 e dentre eles persistiam, ainda em 

1872, na condição de cativos, 6.667.00 negras, pardos e pardas, numa proporção de 

libertos e livres na ordem de 80% da população originariamente escrava, na fronteira 

oeste, cuja porcentagem em relação ao universo da população descendente de escravos 

era de 19.23%. 

 Feita a mesma análise quantitativa em relação a todo o Império do Brasil, a 

quantidade de descendentes de africanos livres e libertos no universo da população 
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descendente de escravos, no mesmo período, era 42,7%, mais precisamente, 4.245.428 

pessoas. 

  Enfim, a princípio, não encontramos estudos prévios identificadores das 

características demográficas da população alforriada em Mato Grosso e, em especial, na 

fronteira oeste, mas já podemos afirmar a existência da prática de alforriar em grande 

volume.   
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Introdução 

 

Os sítios arqueológicos mais comuns no litoral do Brasil são sítios resultados da 

ocupação pioneira dos coletores-pescadores conhecidos como sambaquis e se 

constituem como os mais antigos vestígios materiais da presença humana no litoral 

(PROUS, 1992). Esta denominação é originária da mistura dos termos Tupi, tamba 

(conchas) e ki (amontoado), dando origem a palavra sambaqui.  

Estes sítios arqueológicos desde cedo despertaram o interesses dos portugueses 

que com o inicio da colonização passaram a explorá-los economicamente e continuaram 

sendo explorados até o século XX (GASPAR, 2000), o que acarretou a destruição de 

milhares de sambaquis espalhados pelo litoral do Brasil. As pesquisas arqueológicas só 

começaram no século XIX e se intensificaram no século XX, juntamente com o 

desenvolvimento da ciência arqueologia no Brasil.  

Como resultado, ao longo das últimas décadas tivemos também uma busca pelo 

desenvolvimento de políticas de valorização dessas populações pré-contato enquanto 

parte de nossa história e consequentemente patrimônio cultural (material e imaterial) do 

Brasil e no caso da Região dos Lagos. 

Neste trabalho nosso recorte será a Região dos Lagos, em especial a cidade de 

Saquarema, que desde a década de 60 tem realizado sistemáticos trabalhos de 

arqueologia em sambaquis e que na década de 90 realizou um trabalho pioneiro no 

Brasil com a criação do Museu Sambaqui da Beirada, o primeiro museu arqueológico a 

céu aberto do Brasil. Essas ações tem ocasionado uma busca pela incorporação dos 

vestígios materiais desses grupos de coletores-pescadores enquanto patrimônio cultural 

da cidade de Saquarema.  
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A arqueologia e os Sambaquis  

No Brasil, os primeiros estudos realmente com um olhar arqueológico e 

científico sobre os sambaquis aconteceram somente no período Imperial brasileiro. O 

século XIX vivenciou o processo de independência do Brasil e tivemos o 

desenvolvimento de uma historiografia nacional e a necessidade de se erigir uma 

história e uma identidade nacional que procurasse justificar a existência de um Estado 

brasileiro. Nesta historiografia, os povos nativos quase não apareciam e em geral 

quando eram mencionados apareciam apenas como atores coadjuvantes como salienta o 

historiador John Monteiro (2001).  

Neste momento, juntamente com a ciência histórica, a ciência arqueológica foi 

ganhando espaço, mesmo de forma tímida, como resultado das mudanças políticas e 

também da efervescência arqueológica que a Europa passava no século XVIII E XIX e 

que acabaram influenciando o desenvolvimento arqueológico do Brasil (FUNARI, 

2003). Estes primeiros estudos traziam consigo questões ligadas ao evolucionismo 

biológico e social. Os povos nativos ganharam mais espaço, mas muita das vezes apenas 

como uma forma de evidenciar o processo de evolução humana e seus artefatos e 

vestígios materiais sendo usados como referenciais e tratados como fósseis.  

Foi somente a partir dos anos de 1950 é que tivemos início a um período de 

crescimento das pesquisas arqueológicas e da formação do cenário moderno da 

arqueologia no Brasil. Isto permitiu a ampliação do entendimento sobre os sítios aqui 

existentes e dos sambaquis. Em 1954, foi realizado o Congresso Internacional de 

Americanistas, que pode ser considerado um ponto de virada no estabelecimento da 

moderna arqueologia nacional. A partir daí tivemos a vinda de inúmeros especialistas 

estrangeiros como Anette Emperaire, Wesley Hurt que não apenas se debruçaram sobre 

o tema, mas também colaboraram na formação de especialistas brasileiros, trazendo 

novas metodologias e orientações técnicas (PROUS, 1992) arqueologia brasileira.  

Na década de 60 o Governo Brasileiro determinou a criação do PRONAPA  

(Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas), projeto do governo que tinha como 

objetivo de se fazer um levantamento da cultura matéria (arqueológico) e de 

identificar\definir as principais culturas do território nacional e que teve um papel 
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fundamental, pois, a partir daí, a arqueologia se estruturou do ponto de vista 

institucional, metodológico e teórico em todo o Brasil.  

Apesar do crescimento da arqueologia nacional, segundo a arqueóloga Madu 

Gaspar (2000), os sambaquis perderam espaço no centro do debate da arqueologia neste 

período. Por sua vez, percebemos que naqueles dias de efervescência arqueológica, 

questões teóricas e metodológicas, sítios cerâmicos e estabelecimento de tradições e 

classificações entraram na pauta do dia da arqueologia nacional.  

Segundo a arqueóloga Maria Cristina Tenório (2003), as pesquisas sobre 

sambaquis ao longo do tempo circularam em torno de quatro temas principais: origem 

dos sambaquis, a existência de unidade cultural, seu modo de vida e a intenção das 

construções destes  montes de conchas. 

Na década de 80, a ciência arqueológica teve uma contribuição significativa para 

sua expansão no Brasil. Esse impulso profissional foi acompanhando de um grande 

avanço da arqueologia nas universidades. Surgiram novas abordagens teóricas e uma 

ampliação da área de atuação do arqueólogo que possibilitou o desenvolvimento de um 

volume considerável de pesquisas dentro e fora das universidades e centros de 

pesquisas.  

Atualmente os sambaquis têm sido objeto de inúmeras pesquisas arqueológicas, 

sendo preocupação de alguns dos principais centros de pesquisas do país. Com a 

utilização de técnicas modernas de datação e novas abordagens teóricas e 

metodológicas, em suas pesquisas publicadas, a pesquisadora Madu Gaspar destaca bem 

essas mudanças sobre as pesquisas em sambaquis: 

 

Discute –se complexidade social, especula-se  sobre a presença de chefes, 

enfoca-se o elaborado ritual funerário, debate-se  a presença de especialistas 

dedicados a confecção de esculturas e destaca-se a grandiosidade dos sítios 

como resultado de um orquestrado trabalho social. (2000, p.26) 

 

Da mesma forma, em um seus levantamentos Madu Gaspar (2000), registrou 

mais de mil títulos, teses e apresentações em congressos sobre sambaquis, o que 

demonstra a importância do mesmo dentro da arqueologia brasileira. 
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As Pesquisas em Saquarema  

 

Em muitos locais do litoral de Saquarema, na Região dos Lagos, são 

encontrados inúmeros sítios arqueológicos dos povos nativos da América, no qual 

destacamos os mais antigos e que foram resultados de uma ocupação pioneira e que são 

denominados de Sambaquis. O município nasceu em torno do Complexo Lagunar de 

Saquarema e atualmente a cidade possui cerca de 80 mil habitantes
1
, sendo visitada por 

turistas de todos os lugares e é considerada a Capital Nacional do Surf. Antes da cidade 

existir como tal, a mesma região já tinha sido ocupada por diferentes grupos ao longo da 

história, e um deles era justamente os que deram origem aos diversos sambaquis que 

estão ao redor do Complexo lagunar de Saquarema.  

O Sistema Lagunar de Saquarema é composto por quatro lagoas conhecidas 

como Urussanga (ou Mombaça), Jardim, Boqueirão e de Fora (ou Saquarema). O 

sistema de lagoas é cercado por uma cadeia de serras: Mato Grosso, Redonda, Tingui, 

Portelas, Amar e Querer, Boa Esperança, Castelhana e Palmital. Nestas serras estão 

presentes alguns rios que acabam alimentando com água doce o sistema lagunar, os 

principais rios são o Mato Grosso (ou Roncador), Tingui, Jundiá, Seco, Padre e Bacaxá. 

Atualmente esses rios estão em sua maior parte fora do seu leito natural, pois a algumas 

décadas todos passaram por um processo de retinilização (OLIVEIRA, 2013).  

Uma região rica em recursos naturais e muito atraente do ponto de vista de 

sobrevivência, esta região acabou ao longo do tempo sendo apropriada territorialmente 

pioneiramente pelos sambaquieiros (grupos de pescadores, caçadores e coletores). Uma 

das principais características desses grupos humanos era o costume de se acumular de 

forma intencional as conchas dos moluscos coletados e empilhá-las juntamente com 

restos de comida, ossos de animais, ferramentas entre outros objetos. Segundo a 

arqueóloga Tânia Andrade Lima (2005), um dos objetivos da construção desses 

amontoados era o de ser uma clara demonstração de poder. A datação mais antiga para a 

ocupação da região dos Lagos foi encontrada em Saquarema, com a datação aproximada 

de 4520 anos AP (GASPAR, 2000) no Sambaqui da Beirada. 

                                                 
1
 O site do IBGE possui dados de diversas natureza sobres os municípios brasileiros 

http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=330550&search=%7Csaquarema 
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 As primeiras pesquisas arqueológicas na região de Saquarema só começaram 

nos anos 30, com o trabalho pioneiro efetuado pelo pesquisador, Antônio Carlos 

Simões, que efetuou o salvamento do Sambaqui de Saquarema localizado em frente ao 

canal que liga a lagoa ao mar. A partir daí tivemos inicio a uma série de pequenas 

escavações e salvamentos pontuais ao longo do território de Saquarema.  

Nas décadas de 60 e 70, com a ciência arqueológica brasileira mais estruturada 

academicamente e em um processo de crescimento em todo o Brasil, e começaram 

alguns projetos e escavações mais extensos na região dos Lagos e em especial 

Saquarema. Neste município, destacamos os trabalhos da Professora Lina Maria Kneip.  

A mesma deu atenção especial ao complexo lagunar de Saquarema, criando o Projeto 

Saquarema em 1976, que resultou nos primeiros trabalhos sobre o Sambaqui da Beirada.  

Nos anos seguintes a professora Lina Maria Kneip, continuou seus trabalhos na 

região de Saquarema com mais dois projetos: Saquarema-Rio de janeiro: Pré História e 

Paleoambiente e Culturas Pré Históricas do Município de Saquarema. O sambaqui da 

Beirada fora descoberto na década de 70 e as escavações sistemáticas foram efetuadas 

por Maria Lina Kneip na década de 80. Os trabalhos de campo revelaram um sítio rico 

em artefatos variados e enterramentos. Parte do material escavado está exposto na 

própria Praça. Os trabalhos de pesquisa no sambaqui da Beirada identificaram quatro 

camadas de ocupação humana, na última temos a datação mais antiga, de cerca de 4520 

anos, obtidos em 1984 (LIMA, 1999) pela professora Kneip.  

Até o presente momento foram identificados 24 sítios sambaquis em torno do 

Complexo Lagunar de Saquarema, segundo a arqueóloga do Museu Nacional e 

responsável pelos sambaquis da cidade, Filomena Crancia (BARCELLOS, 2011). 

Destes, apenas quatro ainda resistem à depredação e a expansão urbana e imobiliária 

que a cidade na Região dos Lagos vivencia nas últimas décadas, os sambaquis da 

Manitiba, Pontinha, Beirada e Jaconé.  

Estes trabalhos têm ajudado a mostrar como se deu o processo de ocupação da 

Região dos Lagos e resgatando um passado que se iniciou muito antes da conquista e 

ocupação portuguesa e que acabou levando a criação da cidade atual de Saquarema. 
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A Praça Museu Sambaqui da Beirada 

 

 

 Assim, as pesquisas arqueológicas em Saquarema tem permitido que um longo 

período da história do Brasil que foi designado tradicionalmente pelos historiadores 

como a pré-história ganhasse visibilidade. Segundo o historiador Pedro Paulo Funari 

(2011), e inexistência da cadeira de pré-história brasileira nos cursos de história tem 

afetado a formação dos nossos professores e o que acaba levando a carência de 

informações sobre os povos pré-contato que aqui habitaram e o que segundo o mesmo 

historiador acaba reforçando preconceitos e ideias defasadas sobre esses povos aos 

alunos e consequentemente a população em geral.  

 O pensador Michel Pollak (1989) chamou a atenção para os processos de 

dominação e submissão através do uso de diferentes versões, visões e memórias, 

apontando que muita das vezes pode ocorrer uma ruptura entre uma memória oficial e 

dominante e o que ele denominou de memórias subterrâneas, que são as memórias 

marcadas pelo silêncio, pelo não dito, pelo ressentimento. Assim, através da criação da 

Praça Museu Sambaqui da Beirada, tivemos como resultado o resgate e a valorização 

desses povos pré-contato enquanto parte de nossa memória social e consequentemente 

patrimônio cultural (material e imaterial) da cidade de Saquarema. 

 Pois, nas últimas décadas diante de mudanças, como o retorno a normalidade 

democrática, temos uma ampliação das pesquisas sobre a história indígena e dos povos 

pré-coloniais.  Essas mudanças proporcionaram a criação de um ambiente favorável ao 

debate acadêmico e gerando um aumento no número de estudos sobre o tema em um 

movimento determinado onde diversas forças atuaram em conjunto para a que essas 

memórias subterrâneas dessas populações nativas fossem incorporadas a memória 

nacional. Afinal, a definição do que possa ser ou não patrimônio estará sempre 

condicionada pelo resultado de relações de poder em uma sociedade (FUNARI, 2003). 

 Neste sentido, temos a aprovação da Lei 11.645 habitantes
2
 em março de 2008, 

na qual se torna obrigatório o ensino da história indígenas nas escolas de ensino básico. 

Busca – se assim corrigir um erro cometido ao longo de séculos e a compreender a 

história do Brasil como resultado também da ação desses povos indígenas e que 

viveram aqui antes da chegada dos portugueses. 

                                                 
2
  Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm 
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 Neste cenário, a Prefeitura de Saquarema em 1989, através do Decreto Número 

188-89 provocou o tombamento do Sambaqui de Manitiba I e logo depois tivemos o 

tombamento dos sambaquis da Pontinha e Jaconé. Em 1997, depois de longas lutas 

efetuadas pela arqueóloga Lina Kneip, o sambaqui da Beirada fora tombado através do 

Decreto Número 043-93188-89, que incluía os lotes 211 e 212 das Ruas C e L do Bairro 

de Barra Nova. 

Estes tombamentos aconteceram através da transformação destes em praças 

municipais. A ideia original era não apenas preservar, mas incorporar esses sítios ao 

mobiliário urbano transformando-os em verdadeiros museus ao ar livre a disposição da 

população. Infelizmente, esta parte do projeto acabou não sendo cumprindo pelas 

autoridades municipais (GUIMARÃES, 2013).  

Os quatro sítios foram tombados e estão protegidos legalmente pela Prefeitura, 

mas apenas o Sambaqui da Beirada passou a ter uma função pedagógica e cultural e os 

outros três sambaquis estão apenas tombados e protegidos pela legislação municipal. O 

tombamento veio através da criação de praça municipal a qual em 1997, se transformou 

na Praça Museu Sambaqui da Beirada.  

A Praça Sambaqui é mantida pela Prefeitura de Saquarema com recursos 

próprios e com a orientação do Museu Nacional. Com o falecimento da Professora Lina 

Kneip, quem passou a supervisionar os trabalhos no Sambaqui da Beirada foi a 

Professora Filomena Crancia, também do Museu Nacional. 

Inaugurado em 1997, até o ano de 2014 o Sambaqui da Beirada já tinha recebido 

a visita de 32.682 pessoas
3
. Uma média de 2000 pessoas-ano. No ano de 2014, a Praça 

Sambaqui da Beirada recebeu 920 visitantes, um número abaixo da média geral de 

visitantes. Permitindo assim, que todos que tenham interesse em conhecer o passado da 

cidade de Saquarema tenham acesso aos vestígios e artefatos dessas populações nativas 

e que foram preservadas no Museu a céu aberto e que estão acessíveis o ano inteiro.   

  

                                                 
3
  Livro de visita numerado e disponível na sede do Museu.  
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 Conclusão 

 

 Concluímos que no Sambaqui da Beirada o trabalho da arqueóloga não se 

encerrou na escavação, ela foi além desta etapa da arqueologia. Assim, desempenhou 

um importante papel social não apenas recuperando parte do passado, mas também 

levando a sociedade sua história e revelando o seu passado.  

 Assim, acreditamos que os artefatos e vestígios materiais quando possível, 

devem continuar na localidade e se possível expostos para que a comunidade possa se 

reconhecer e valorizar esse patrimônio. Afinal, como salienta Jacques Le Goff, 

 “ a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, 

individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 

indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia. Mas a memória 

coletiva é não somente uma conquista, é também um instrumento e um objeto 

de poder” (1994, p.476) 

 

 Em Saquarema, a criação do Museu Sambaqui da Beirada se enquadra em uma 

importante busca no desenvolvendo da cidadania e o sentimento de pertencimento 

daquela região, unindo o passado ao presente e cidadania num mesmo local. 
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A importância da instituição escrava no Império e o retorno da questão servil no 

parlamento. 

 

Matheus Monteiro Pedrosa 

Programa de pós-graduação em História social 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Faculdade de Formação de Professores 

 

O presente artigo procura refletir sobre a conjuntura de elementos que foram 

importantes para que o silêncio fosse rompido no parlamento com relação à questão 

servil nos anos de 1860: os projetos emancipacionistas de 1850, os grupos 

abolicionistas, a imprensa e a guerra. 

A escravidão sempre manteve uma relação ambígua no império, não lhes 

conferiu estatuto de cidadão, mas não formalizou sua situação de mercadoria. Mesmo 

com o temor de revoltas e as formas de resistência escrava, não se pensava em erigir leis 

que pudessem decretar o fim da instituição escrava ou trocar a forma de mão de obra, os 

motivos mais visíveis para tal situação sendo a questão da manutenção do status dos 

senhores, o problema do valor econômico da mão de obra escrava e todos os problemas 

decorrentes no caso de sua substituição, e a própria construção do Estado Imperial cujas 

bases repousam também sobre a escravidão. 

Como se sabe, a partir de 1840, após a experiência da regência houve a ascensão 

da política centralizadora levada pelos saquaremas. Os saquaremas se apresentavam 

como os propositores de um império centralizador e dotado de um poder executivo forte 

para preservar a ordem e a reprodução da sociedade dos três mundos, ou seja, os 

brancos, principalmente os que possuíam uma boa posição, a “boa sociedade”, a 

população pobre, mestiça ou liberta, e, finalmente, os escravos (MATTOS, 1987, p. 

192).  

Os ideais de “manutenção da ordem e de expansão da civilização” foram 

legitimados como forma de unir diversos interesses políticos e econômicos da classe 

senhorial em torno da coroa. Segundo Muaze, o primeiro dos ideais garantia a 

escravidão como peça para sobrevivência do Império, o segundo valorizava as formas 

do comportamento europeu (MUAZE, 2015, p. 66). A consolidação da instituição 

monárquica está ligada a um processo no qual os setores dominantes e detentores de 
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monopólios construíram sua identidade como classe social através da consolidação 

monárquica e a conservação dos mundos distintos que compunham a sociedade 

(MATTOS, 1987, p. 139).  

A escravidão era uma das fundações que seguravam o Império, os senhores 

escravocratas estiveram diretamente ou indiretamente, ligados à política imperial, 

muitos tinham conexões com importantes nomes da Corte como forma de garantir seus 

interesses. (MUAZE, 2015, p. 78). Na década de 1850 a conjuntura pró-escravista 

encontra limites, alguns intransponíveis, como foi o conflito com a Coroa inglesa na 

questão do tráfico Atlântico. Em 4 de setembro de 1850 se torna realidade o fim do 

tráfico negreiro no Brasil, o artigo primeiro definia que as embarcações que tivessem 

desembarcado escravos, ou que estivessem equipados para o tráfico de escravos, eram 

passíveis de apreensão pelas autoridades (BETHEL, 2002, p. 385). 

Contudo, após a Lei de 1850, pouco ou quase nada foi feito no Brasil em relação 

à escravidão. O tema escravidão saiu da pauta política do parlamento, e muito embora o 

debate não tenha desaparecido por completo das páginas do cotidiano da Corte, as 

tentativas de implementação de projetos abolicionistas foram logo rechaçadas. Na 

década de 1850, alguns homens que ocupavam cadeiras no parlamento tentaram 

advogar a favor dos escravos, mas suas propostas não foram bem recebidas.  

No calor dos debates relativos à lei contra o tráfico, em 1850, o deputado 

cearense Silva Guimarães
1
, registrou, nas sessões da Câmara dos Deputados de 22 de 

março de 1850, 2 de agosto de 1850 e 4 de junho de 1852, três proposta cuja função 

principal era a liberdade dos nascituros. Na sessão de 22 de março de 1850, o deputado 

Guimarães propôs o primeiro projeto que tinha um total de três artigos. 

“Art.1º- Todos os nascidos de ventre escravo no Brasil serão considerados 

livres da data da presente lei em diante. 

Art.2º- Os senhores de escravos ficão obrigados a libertar os mesmo 

escravos, toda a vez que estes pela sua alforria derem uma quantia igual á 

aquella por que forão comprados, doados ou havidos por qualquer outro 

titulo. 

Art.3º- Os senhores de escravos, que forem casados, não poderão vender ou 

alinear por qualquer forma um dos conjuges sem o outro sob pena de 

nullidade da alienação.”
2
 

                                                           
1
 Pedro Pereira da Silva Guimarães foi bacharel em direito pela Academia de Olinda, foi jornalista, 

professor, promotor público de Fortaleza e deputado pelo Ceará. O deputado é lembrado pelo Instituto do 

Ceará como o precursor da Lei do Ventre Livre.  
2
 Sessão da Câmara dos Deputados no dia 22 de março de 1850. ESCRAVIDÃO NO BRASIL. Projetos 

de lei sobre o elemento servil e a abolição total da escravidão. 1831-1872. IHGB, DL 374.3.  
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Podemos considerar esse projeto como o primeiro a tratar a abolição da 

escravatura a partir da perspectiva que prevalecerá somente em 1871, que foi a 

liberdade do ventre, no entanto como afirma Conrad, naquele contexto a proposta não 

foi nem sequer debatida por ser considerada, pelo parlamento, como inadequada 

(CONRAD, 1978, p. 61).  

Em nova ação solitária, em 2 de agosto de 1850, Silva Guimarães tentou mais 

uma vez provocar o debate. A ideia principal do projeto de agosto de 1850 continuou 

sendo o ventre, adicionando apenas artigos que deu a responsabilidade ao governo no 

estabelecimento de locais que seriam recolhidos os recém- nascidos, mas novamente foi 

descartado.  

Em 1852, o deputado propunha um novo projeto com oito artigos, todos 

relativos à liberdade escrava, inclusive do ventre. Com efeito, esse projeto de 1852, 

trata-se de apenas uma atualização dos primeiros de 1850, entretanto não mais tão 

“radical”, pois nesse último projeto seu artigo terceiro definia que os senhores que 

cuidassem dos recém-nascidos, até os sete anos, teriam a oportunidade de ficar com eles 

até quatorze anos de idade, dando ao mesmo toda a assistência necessária e utilizando a 

sua mão de obra. 

“1º - São livres da data da presente lei em diante, todos os que no Brazil 

nascerem de ventre escravo. 

2º- São igualmente considerados livres os que nascidos em outra parte vierem 

para o Brazil da mesma data em diante. 

3º - Todo aquelle que criar desde o nascimento até a idade de 7 anos qualquer 

dos nascidos do art 1º, o terá por outro tanto tempo para o servir, e só então 

aos 14 annos, ficará emancipado para bem seguir a vida que lhe parecer.(...)” 

 

Como se observa nos primeiros três artigos, o texto do projeto é basicamente o 

mesmo de dois anos antes e as opiniões sobre ele continuaram a mesma, demonstrando 

o interesse por manter a escravidão, nem mesmo o artigo terceiro foi visto com bons 

olhos. Nessa perspectiva, a profunda inércia da Câmara às demandas abolicionistas do 

deputado Silva Guimarães tratou-se de uma estratégia de resistência política da parte da 

maioria dos parlamentares ao “projeto do ventre escravo”.  

Outro aspecto interessante dessa sessão de 1852 que expõem outro ângulo sobre 

os cuidados em torno dos debates sobre a escravidão diz respeito ao expediente dos 
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deputados Fernandes Chaves
3
 e Santos de Almeida

4
, que obstruíram as tentativas de 

Silva Guimarães de esclarecer a necessidade do projeto e defenderam uma necessidade: 

a de que, no caso do projeto ser debatido na Câmara, que este debate fosse, ao menos, 

em uma sessão secreta, evitando-se assim a publicidade de uma temática inoportuna à 

ordem brasileira, como é possível verificar na seguinte passagem: 

“Sr. Fernandes Chaves: São matérias melindrosas que sempre têm sido 

tratadas em sessão secreta. 

Sr. Silva Guimarães: Guardarei as reservas necessarias, não direi aquillo que 

não convém dizer em publico, e sómente o que pouco mais ou menos se tem 

publicado pelos jornaes.”
5
 

 

Face às vivas demandas do deputado Fernandes Chaves e na esperança de evitar 

novas obstruções ao seu projeto, Guimarães, por fim, afirmou aos seus homólogos que 

não falaria nada naquela sessão, além do que já se tinha publicado em jornais com 

relação à escravidão. Como se observa, o silêncio parlamentar no que diz respeito ao 

problema da escravidão não era apenas expressão de uma Câmara de maioria 

escravocrata, mas também resultado de estratégias de sobrevivência e luta.  

Ainda no ambiente da Câmara, outro momento no qual a escravidão retorna ao 

debate se produziu em 1854, através do deputado João Mauricio Wanderley que 

propunha o debate sobre a proibição do comércio e do transporte de escravos 

interprovincial, e sobre o destino dos escravos idosos e sem mais condição de qualquer 

sorte de trabalho. Assim, em 11 de agosto de 1854, o deputado apresentou dois projetos. 

Sendo que no primeiro foi tratada a proibição tráfico interno:  

“Art 1º- Fica prohibido, sob penas da lei n. 581 de 4 de setembro de 1850, o 

commercio e transporte de escravos de umas para outras provincias do 

império. Exceptuão-se os que viajarem em companhia dos respectivos 

senhores, em número marcado em regulamento do governo. 

Art 2º- Revogão-se as disposições em contrario.”
6
 

 

Com efeito, nessa ocasião, a sistemática oposição da Câmara ao debate foi 

rompida. Como se sabe, após a extinção do tráfico o movimento de escravos entre o 

norte e o sul criou incertezas e despertou o interesse dos senhores do norte quanto ao 

                                                           
3
 Pedro Rodrigues Fernandes Chaves, barão de Guarahim era bacharel em direito pela faculdade de São 

Paulo. Foi deputado e senador pela província do Rio Grande do Sul, além de presidir a província da 

Paraíba.  
4
 José Thomaz dos Santos e Almeida foi magistrado e deputado pela província do Maranhão. 

5
 Anais da Câmara dos Deputados. Sessão do dia 4 de junho de 1852, p. 168. 

6
 Anais da Câmara dos Deputados. Sessão do dia 11 de agosto de 1854, p. 124.  
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futuro da mão de obra escrava nessa região. Assim, ainda na primeira metade da década 

de 1850, a questão chega à Câmara e a proibição do tráfico interno de escravos passou a 

ser uma reivindicação dos senhores do norte, que mais uma vez rompiam com o silêncio 

ou “a política da inércia”, que prevaleceu com relação aos projetos do ventre livre 

propostos por Silva Guimarães. O projeto do deputado João Mauricio Wanderley foi 

debatido seriamente em algumas sessões
7
.  

Entretanto, destino diferente teve o projeto feito por Wanderley a respeito da 

sorte dos escravos desvalidos. Com efeito, dos projetos apresentados por Wanderley 

interessaram aos parlamentares somente aqueles articulados diretamente ao fim do 

tráfico interno. Como se observa, nos primeiros anos de 1850, a política que prevaleceu 

na Câmara com relação ao problema da escravidão foi a de se procurar conciliar a 

continuidade da escravidão com a realidade do fim do tráfico imposta pelos ingleses. 

Nesse sentido, ao longo dos anos 1850, os parlamentares recusaram-se a 

debruçar sobre qualquer tema relativo à escravidão que não estivesse relacionado ao 

mercado ou à segurança dos seus negócios.  

Observamos assim que os parlamentares em sua maioria não tinham o menor 

interesse em retirar direitos dos senhores, tirando raras exceções como dos projetos 

apresentados até aqui, poucos viam a necessidade de mudar o que levou ao descrédito 

dos projetos. Mas se existiam poucas vozes favoráveis a discutir a questão servil, no 

parlamento, fora dele apareceram sociedades abolicionistas, no Rio de Janeiro, em 

1850, tínhamos a Sociedade contra o Tráfico de Africanos e Promotora da Colonização 

dos Índios que mantinha uma relação com a British and Foreign Anti- Slavery Society 

(ALONSO, 2015, p. 101). Em 1857, nasceu no dia do aniversário da independência, a 

sociedade Ypiranga. Outro polo abolicionista estava na Bahia com a fundação da 

Sociedade Libertadora 2 de julho, organizada em 1850 por alunos da Faculdade de 

Medicina, tendo entre seus membros, Jequitinhonha
8
.  

O Império consolidava-se em larga medida baseado na persistência e defesa do 

escravismo nacional, e, diante dessa persistência, o problema da escravidão não era 

apenas nacional, dos dirigentes e da sociedade brasileira, mas também, de órbita 

                                                           
7
 Exemplo são as sessões na Câmara dos Deputados nos dias 22, 25, 30 de agosto e 1 de setembro de 

1854. 
8
 Francisco Gê Acaiaba de Montesuma, visconde de Jequitinhonha, bacharel em direito pela Universidade 

de Coimbra. Foi advogado, jurista e político. Foi fundador e presidente honorário do instituto da ordem 

dos advogados brasileiros. 
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internacional, como as pressões dos canhões ingleses sobre a costa brasileira, que não 

era do desconhecimento de ninguém no mundo Ocidental. Nessa perspectiva, foi 

igualmente necessário aos dirigentes imperiais, sob a batuta do Imperador buscar um 

lugar entre as “nações civilizadas”. Nesse sentido o projeto imperial dizia a respeito a 

um espaço nacional, superando a herança colonial a partir da preservação da unidade 

territorial da América portuguesa. Mas o projeto imperial visava também uma 

valorização cultural e ideológica, marcando a grandeza territorial brasileira, garantindo 

dessa forma seus interesses no contexto internacional (SALLES, 2013, p. 70). 

No Brasil buscou-se assim, entre outras coisas, se construir uma imagem ou uma 

identidade brasileira em oposição às formas republicanas de governo na região. Nesse 

ambiente, o conceito de “nação civilizada” se identifica com a representação de alguns 

ideais como o de riqueza, de desenvolvimento industrial, de governo representativo, de 

liberdade, de cultura, de educação e administração eficiente (CARVALHO, 2013, p. 

365). Como ideais esses modelos e representações correspondem, em última análise, a 

uma garantia de sucesso futuro do Brasil. 

De maneira geral, o conceito de representação permite compreender as diversas 

relações com indivíduos ou grupos com o mundo social, pode-se, observar os signos 

que visam a fazer o reconhecimento de uma identidade social, exibir uma maneira 

própria de estar no mundo, simbolizar uma ordem, um poder, através de formas 

institucionalizadas a partir de representantes que encarnam de forma visível a forçar de 

uma identidade, imagem ou permanência de um poder (CHARTIER, 2002, p. 169). No 

quesito de representação o imperador sempre buscou demonstrar uma imagem 

grandiosa, no plano externo, buscou introduzir o Brasil no círculo das monarquias 

europeias, para isso o plano simbólico foi essencial, com a ajuda de mecenas e de 

instituições, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

Através da vinda de mecenas e de instituições como o IHGB, a elite brasileira 

colocou no papel através de artigos e pinturas a forma como imaginava o Brasil, 

ilustrando suas instituições, o Imperador e suas riquezas.  

Entretanto, a escravidão manchava a imagem do Brasil no exterior e, em um 

contexto europeu de rápidas transformações tecnológicas e de prosperidade e 

proliferação dos impressos, a circulação no exterior da imagem do Império escravocrata 

progressivamente se torna uma preocupação, sobretudo, após a segunda metade dos 
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anos 1860, quando, aos problemas da escravidão expostos pela pressão inglesa na luta 

contra o tráfico, vieram se somar os problemas que impunha a guerra do Império contra 

a República do Paraguai.  

No plano da política externa do Império entre as décadas de 1850 e 1860, o país 

em relação à escravidão se manteve na defensiva face às pressões inglesas, 

diferentemente, na região platina, buscou-se uma política de afirmação militar no 

sentido de garantir a hegemonia do Brasil na região (SALLES, 2013, p. 71). Entretanto, 

a política do governo imperial em ficar na defensiva na questão sobre a escravidão 

mudará a partir de 1866 com o revés em Curupaiti na Guerra contra o Paraguai, quando 

o Brasil reconhece a fraqueza de suas forças face às forças paraguaias e entra na pauta 

de discussão do Conselho de Estado a necessidade da utilização dos escravos no 

conflito, que levará a um decreto criado em 6 de novembro de 1866, ao passo que 

algumas mudanças importantes foram operadas no que diz respeito à continuidade da 

escravidão no Brasil.  

Paralelamente, a crítica à escravidão se tornava mais intensa, a condenação 

moral proveniente do exterior muitas vezes ecoando no Brasil. Esse mal-estar cresce na 

década de 1860 por causa de acontecimentos internacionais que têm grandes reflexos no 

Brasil, entre eles: a questão Christie, que dá continuidade ao conflito entre ingleses e 

brasileiros em torno da escravidão, da mesma forma, pesando sobre o Império, o apoio 

equivocado à União frente aos confederados na Guerra Civil Americana, e, 

particularmente, outro desacerto da política internacional do Império foi o 

reconhecimento do Brasil ao efêmero Império de Maximiliano, no México, fato não 

tolerado pelos Estados Unidos principalmente tendo em vista a Doutrina Monroe 

(SALLES, 2010, p. 64).  As escolhas feitas pelo Imperador e sua elite política no 

cenário internacional foram equivocadas e contrárias, particularmente, aos ideais 

liberais do século, expressos no continente Americano pelos Estados Unidos da 

América e, na Europa, pela Grã-Bretanha.  

A conjuntura internacional na década de 1860, junto com o conflito contra o 

Paraguai manchou a representação imaginada de um Brasil alcançando e mantendo-se 

no círculo das “nações civilizadas”. As ideias em movimento contra a persistência da 

escravidão afirmavam-se na imprensa tanto nacional como internacional, exemplo a 

Revue des Deux Mondes que durante o conflito publicou alguns artigos situando os 
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acontecimentos na região platina, além de críticas a escravidão no Brasil. Dessa forma, 

considero pertinentes os acontecimentos dos anos 50 e início dos anos 60: como os 

projetos emancipacionistas, o surgimento de grupos abolicionistas, as críticas da 

imprensa a escravidão, além da guerra contra o Paraguai que deu origem a um 

antagonismo ao levar recém-libertos ao front. Os conjuntos de fatores internos e 

externos, como a resistência escrava e a guerra, foram importantes para o Brasil quebrar 

o silêncio no parlamento no final da década de 1860. Não era de interesse de 

parlamentares e do próprio Imperador ser visto como um país escravocrata e 

imperialista como era visto nos artigos de Élisée
 
Reclus

9
 na Revue des Deux Mondes. 

Existia o medo por partes dos parlamentares do que outros países pensariam do Brasil 

ou o que o mundo civilizado pensaria como fica evidente na reunião em novembro de 

1866 no Conselho de Estado, quando se discutia a ida de escravos para a guerra. 
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Limites e impactos no uso do território: a relação entre os pescadores artesanais na 

Ilha da Madeira e o Porto Sudeste (2010-2015) 

 

Milaysa de Oliveira Cabral Paz 

Programa de pós-graduação em História Social do Território 

Faculdade de Formação de Professores da UERJ 

Bolsista CAPES 

 

Introdução: A Ilha da Madeira
1
 é um bairro pertencente ao município de Itaguaí 

(RJ), e, segundo o Plano Diretor do município, faz parte da Macrozona do Complexo 

Portuário, ou seja, uma zona "destinada" à expansão da área portuária e industrial das 

regiões próximas, com o fim de atrair investimentos (Plano diretor de Itaguaí; Lei 

2608/07).  

Esse bairro passa por grandes modificações no seu espaço, as quais não são 

recentes. Na década de 1960, a Ingá
2
 foi inaugurada e promoveu uma série de impactos 

ambientais; na década de 1980, mais transformações foram sentidas pelos pescadores e 

moradores da Ilha, com construção do Porto de Sepetiba (atualmente Porto de Itaguaí). 

A partir dos anos 2000, a Ilha da Madeira passa por mudanças em sua configuração 

territorial, com a instalação da Usiminas, do Estaleiro e Base Naval da Marinha e do 

Porto Sudeste, além da ampliação do Porto de Itaguaí.  

Entretanto, faz-se necessário salientar que o processo de modernização corrente 

nesse recorte não está desvinculado do entorno. Na baía de Sepetiba encontramos a 

TKCSA, lócus de problemas ambientais e resistência, e em outras regiões do estado, 

como na região metropolitana e no norte, encontramos também, de forma acelerada, a 

expansão do processo de modernização – e também conflitos emergentes a partir desses 

processos. 

Diante desse breve contexto, o presente artigo tem como objetivo compreender 

os impactos do processo de modernização na Ilha da Madeira e a atividade de pesca 

artesanal inserida nesse contexto, dentro do período de 2010 até os dias atuais. Para tal, 

                                                           
1
 Banhada pela Baia de Sepetiba; embora possua o nome “Ilha”, em 1957 foi anexada ao continente, a fim 

de propiciar a instalação da Ingá.  
2
 Cia Mercantil e Industrial Ingá era especializada na produção de zinco de alta pureza. Em 1998 a 

empresa decretou falência, deixando um passivo ambiental. Em junho de 2008, a USIMINAS comprou o 

terreno da falida Ingá, se responsabilizando pela descontaminação da área. 
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será utilizado aqui o caso do Porto Sudeste, que é analisado como um agente 

modernizador, no meio de um contexto de intensa modernização, como é o caso da Ilha. 

 

1. Território e modernização: pilares conceituais para compreender a atual 

dinâmica da Ilha da Madeira 

 

A dimensão do território é de fundamental importância neste trabalho. 

Encontramos duas realidades distintas e conflitantes, uma vez que as lógicas embutidas 

e leituras acerca do território, dos sujeitos envolvidos, no caso pescadores artesanais e 

porto Sudeste são conflitantes.  

Utilizando as terminologias de Milton Santos, os pescadores artesanais leem o 

território como sendo abrigo e recurso. Abrigo, uma vez que “os atores hegemonizados 

[...] buscando constantemente se adaptar ao meio geográfico local, ao mesmo tempo que 

recriam estratégias que garantam sua sobrevivência nos lugares.” (SANTOS, 2000, p. 

108). Essas estratégias estão ligadas a modo de vida, as redes de sociabilidade criadas 

entre eles, que são formas de resistir às pressões advindas dos processos de 

modernização, que se impõe. A fim de manter o território como recurso, o pescador 

artesanal se apropria dele, buscando manter as condições aptas para sua sobrevivência 

nele.  

Essa característica difere a leitura de “território como recurso”, que parte dos 

agentes hegemônicos, que ao analisar o território como tal impõe uma nova 

racionalidade, modificando-o a partir de implantação de grandes estruturas, 

promovendo o aprofundamento da divisão social e territorial do trabalho. Esse 

aprofundamento traz consigo uma série de conflitos, pois, essa leitura hegemônica de 

recurso vai desconsiderando àquela dos “hegemonizados”, solapando o território com 

interesses que não são harmônicos com o dos pescadores.  

Milton Santos vai deixar clara a relevância do território, quando ele diz que 

 

O equipamento território constitui uma das bases de poder das grandes firmas 

e acaba por ser um instrumento de sua concorrência com as firmas 

homólogas e sobretudo com as firmas menores. Se esse equipamento é 

utilizável por todos os atores da economia e da sociedade, os resultados 

alcançados diferem em função do poder de cada qual. Desse modo, o 

território não é apenas um teatro do jogo econômico; ele se torna fator 

determinante (idem, p.118). 
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O conceito de modernização, assim como o de território, é analisado a partir de 

diversas ciências e áreas de conhecimento. Neste trabalho o conceito de modernização é 

analisado estabelecendo o debate pela vertente espacial, uma vez que buscamos 

compreender a forma que esse processo de materializa no espaço – ou território.  

O processo de modernização não pode ser reduzido a questões de técnicas e 

tecnologias, mas deve ser encarado também como um aspecto político e ideológico. 

Santos mostra que, uma vez que a modernização é legitimada pela ideologia do 

crescimento, “a prática da modernização cria, no território como um todo [...] os 

equipamentos e normas (destaque da autora) indispensáveis à operação das grandes 

firmas” (2009, p.114). 

A modernização cria um imaginário de que ela é necessária, desejada e que trará 

benefícios. Esse imaginário emerge através do discurso do desenvolvimento, que aceita 

todo tipo de intervenção no território, baseada nessas necessidades e desejos. Dessa 

forma, podemos afirmar que as intervenções no território são efetivadas, 

independentemente dos anseios daqueles que já estavam presentes, causando 

estranhamento aos que vivem nesse espaço, no nosso caso, na Ilha da Madeira.  

 Silva (2014) nos mostra, a partir de suas analises, que os projetos de 

modernização, impostos por atores hegemônicos, estão inseridos em escalas de tempos 

diferentes daquelas vividas no cotidiano, expondo assim a contradição entre a 

modernização, imposta pelos agentes modernizadores, e o modo de vida dos sujeitos 

dos lugares. Assim, essa contradição causa estranhamento nos moradores locais, uma 

vez que uma nova lógica é imposta no território, estabelecendo assim uma relação 

desigual a partir da sobreposição de interesses. 

Atualmente, a Ilha da Madeira passa por grandes intervenções no seu espaço e 

os moradores dessa localidade, por alterações no seu modo de vida e trabalho, 

decorrentes da implantação e modernização de estruturas portuárias e industriais. 

Entretanto, deve-se destacar que os processos de modernização ocorrentes na baía de 

Sepetiba e na Ilha da Madeira, datam desde a década de 1960 e que, atualmente (a partir 

dos anos 2000), se intensificaram, principalmente com o advento da construção do 

Porto Sudeste.  

Na Ilha da Madeira, o processo de modernização se iniciou principalmente a 

partir da década de 1960, com a instalação da Ingá (atualmente Usiminas), da Nuclebrás 
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Equipamentos Pesados (NUCLEP) e do Porto de Sepetiba (atualmente Porto de 

Itaguaí), na década de 1970. A partir do ano 2000, com a construção do Porto Sudeste, 

Estaleiro e Base Naval da Marinha e ampliação do Porto de Itaguaí, houve a 

intensificação da modernização nessa área.  

 

Esse movimento de intensificação da modernização não ocorre somente na Ilha 

da Madeira, ou somente na Baía de Sepetiba. Municípios localizados na RMRJ
3
 e em 

outras regiões do estado como a Norte, Região dos Lagos e o Sul fluminenses, passam 

por esses processos, orientados a partir do setor petrolífero, pela indústria naval, pela 

logística portuária e por processos de expansão da urbanização.  

Neste trabalho focaremos nossas atenções para o Porto Sudeste, suas ações e 

impactos no cotidiano dos pescadores artesanais da Ilha da Madeira. 

 

 

                                                           
3
 Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

Figura 1 - Ilha da Madeira e empreendimentos modernos nela instalados. Fonte: Núcleo de 

pesquisa e extensão Urbano, Território e Mudanças Contemporâneas - NUTEMC; IBGE; 

INEA/2012. 
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2. Porto Sudeste: um agente modernizador  

Segundo Lindolfo (2011), o processo modernizador impõe profundas 

transformações no território, especialmente no que concerne às estruturas industriais e 

portuárias.  

“O crescimento do comércio internacional, as pressões dos produtores e 

negociantes de commodities e o imperativo de fluidez imposto pelos atores da 

logística implicam investimentos na expansão, modernização e reestruturação 

dos portos, hoje legitimada pela retórica do neodesenvolvimentismo”. 

(Lindolfo apud Monié, 2015, p.7083) 

 

É nesse contexto que o Porto Sudeste é construído. Localizando-se a oeste do 

Porto de Itaguaí, na Ilha da Madeira, ocupa uma área de 82 hectares, tendo como 

objetivo viabilizar a exportação de minério de ferro, favorecendo o setor da mineração 

acerca da logística e do transporte. Segundo a sua RIMA, inicialmente, o porto tinha 

capacidade de movimentar 50 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, 

podendo expandir essa capacidade para 100 milhões de toneladas por ano, como foi 

feito.  

Para o projeto correspondente aos 50 milhões de toneladas, a empresa 

responsável era a LLX Sudeste Operações Portuárias, e a etapa de expansão ficou a 

cargo da MMX Mineração, cuja aquisição ocorreu em 20 de maio de 2011. Ambas 

empresas são pertencentes ao Grupo EBX, fundado em 1983 pelo empresário Eike 

Batista. Em 2014, 65% do porto foi vendido para o consorcio formado pela Impala, 

divisão das empresas holandesas Trafigura e Mubadala, fundo soberano do Abu Dhabi.  

Segundo EUZÉBIO e PAZ (2014), a construção do porto Sudeste implica no 

investimento de novas tecnologias em logística, a fim de facilitar a integração da área 

portuária com a unidade extrativista da empresa. O caráter mercantil da modernização 

objetiva sempre aumentar os lucros da empresa, mesmo que as tecnologias utilizadas 

provoquem grandes mudanças no espaço. 

 As obras do Porto Sudeste previam a construção de mais quatro estruturas, sendo 

elas: um ramal ferroviário contendo uma pera ferroviária, duas áreas para estocagem de 

minério, um túnel para acesso marítimo e um terminal marítimo. O ramal ferroviário 

liga uma ferrovia a pêra ferroviária, localizada dentro das dependências do Porto, e a 

pêra consistem de uma via férrea acessória objetivando inverter a posição do trem. São 

duas áreas de estocagem: uma localizada na parte do Porto e outra junto da malha 

ferroviária. O túnel de acesso marítimo liga o pátio de estocagem ao terminal portuário 
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e realiza o transporte de minério por meio de esteiras atravessando o morro da Pedreira 

Sepetiba, ligando a retroárea ao píer. E o terminal marítimo foi construído para o 

carregamento e descarregamento dos navios. Para a construção do terminal marítimo, 

foi necessária a realização de dragagens, que é a remoção do solo marinho.  

  

 Todo esse processo de modernização, como foi explicitado em linhas anteriores, 

é estranho aos sujeitos dos lugares. Impõe-se uma nova racionalidade e nova forma de 

gerir o território, causando assim prejuízos para os trabalhadores e moradores da região 

em destaque. Atrelado a modernização, vem o discurso de “dias melhores” para a 

população em geral, entretanto, ao nos depararmos com a materialidade do discurso, 

percebemos que as mudanças orientadas pelo moderno tornam difícil a preservação do 

sentido de continuidade histórica, o que incide sobre um interminável processo de 

rupturas e fragmentação internas e inerentes (HARVEY, 1992, p. 22). 

 

3. Considerações acerca da pesca artesanal 

A pesca artesanal é uma categoria do Estado e destaca-se como um importante 

posto de trabalho no Brasil. Segundo a última Lei de nº 11.959, de 29 de junho de 2009, 

no artigo 4º, a atividade de pesca compreende todos os processos de pesca, explotação, 

exploração, cultivo, conservação, processamento, transporte, comercialização e pesquisa 

dos recursos pesqueiros.  

Figura 2 - Ao fundo, píer do Porto Sudeste e, em primeiro plano, barcos de pesca artesanal 

"estacionados". Fonte: Autora, 2014. 
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Ainda segundo essa Lei, a pesca artesanal compreende os trabalhos de confecção 

e de reparos de artes e petrechos de pesca, os reparos realizados em embarcações de 

pequeno porte e o processamento do produto da pesca artesanal. No Artigo 8º, a pesca 

artesanal é classificada como comercial, quando praticada diretamente por pescador 

profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de 

produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar 

embarcações de pequeno porte. 

Entretanto, não se pode restringir o entendimento acerca da pesca e do pescador 

artesanal ao que a Lei delimita, uma vez que a questão conceitual é mais ampla. 

Concordando com o que CARDOSO (2001) expõe acerca da pesca artesanal, ele traz 

que “sua definição não deve apenas estar atrelada à questão do instrumental tecnológico 

empregado nas capturas e sim nas formas de organização social das pescarias” (p. 35).  

Habitualmente, os pescadores artesanais se concentram em áreas costeiras e 

ribeirinhas, onde a pressão vinda da urbanização é muito maior. Com o crescente 

aumento de empreendimentos situados nas áreas litorâneas, como na baía de Sepetiba, a 

precarização do trabalho dos pescadores só tende a aumentar: degradação ambiental, 

redução das áreas de pesca, impactos nas questões relacionadas à moradia, são alguns 

dos impactos causados pela modernização, que afetam diretamente o cotidiano dos 

pescadores artesanais.  

Não podemos deixar de salientar que a pesca artesanal é uma atividade 

dinâmica, e no caso da Ilha da Madeira, está inserida em um contexto de intensa 

urbanização, o que provoca um dilema: de um lado ela está sofrendo fortemente as 

pressões urbanas, com a imposição de um modo de vida, organização social e 

racionalidade diferentes, e de outro lado, tem-se essa mesma atividade buscando formas 

de sobrevivência nesse mesmo espaço.  

A Ilha da Madeira passa por alterações no seu espaço desde a década de 1960 e a 

cada novo empreendimento implantado nessa área, é possível identificar novas 

transformações, as quais, cada vez mais, dificultam a prática de pesca artesanal. 

Poluição das praias, assoreamento, retirada de grande parte dos manguezais, imposição 

de zonas de exclusão de pesca e diminuição e alteração do pescado são alguns dos 

impactos que os pescadores sofrem frente esses processos modernizantes.  
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Uma vez que esses trabalhadores dependem diretamente da baía de Sepetiba 

para sua sobrevivência, as transformações ocorridas nesse ambiente e no entorno dele, 

fazem com que os mesmos procurem novas formas de exercer sua prática. Os 

pescadores passam a se deslocar em direção a áreas mais afastadas, os ciclos de 

escassez aumentam (LOPES, 2013), os pescadores mais antigos passam a ter seu modo 

de trabalho alterado e os mais novos crescem assistindo a degradação do seu ambiente 

de trabalho e tendo que conviver com as constantes alterações das áreas próprias para 

pescar.  

De acordo com os Estudos de Impactos Ambientais e Relatórios de Impactos 

Ambientais – EIA/RIMAs –  os impactos decorrentes do Porto Sudeste ocorrem desde o 

momento da construção até a operação. Entretanto, diante das entrevistas percebemos 

que os impactos começam antes mesmo do inicio das obras, principalmente com as 

desapropriações de áreas, as quais passam a ser direcionadas à construção do 

empreendimento. 

Na tabela abaixo temos algumas ações promovidas pelo Porto Sudeste e os 

impactos referentes a elas. Durante as entrevistas realizadas
4
, foi possível perceber que 

essas ações, em especial, aparecem com mais frequência, sendo apontadas como aquelas 

que geram maiores transtornos e impactos negativos. 

 

Ações Impactos provenientes das ações 

Implosão de 

pedreiras para a 

construção do túnel 

Risco de fortes barulhos, diminuição na qualidade 

do ar, maior incidência de doenças respiratórias, 

alterações nas condições de vida e trabalho. Afeta tanto 

moradores como pescadores, direta ou indiretamente.  

Dragagem Suspensão de materiais sólidos que estão 

depositados no fundo da Baía de Sepetiba. 

Degradação dos Redução de um ecossistema fundamental para a 

                                                           
4
 A fim de obter esses relatos, utilizo aqui a metodologia da história oral. Ela contribui para a reflexão 

metodológica da pesquisa, ao ensinar como problematizar e registrar as falas e depoimentos, como 

confrontar pensamentos diferentes, ajudando a compreender quem ganha e quem perde com a expansão 

dos empreendimentos nesse bairro. De acordo com Alberti (2005) a entrevista de história oral é uma 

forma de documentar uma versão do passado, buscando conhecer a história coletiva através de 

experiências e versões particulares do indivíduo, o que salienta assim a dimensão da memória, 

estabelecendo relações entre o geral e o particular, perante comparação de diferentes testemunhos. 
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manguezais reprodução do pescado; redução de uma das principais 

formas de proteção do litoral contra a erosão e ressacas.  

Zonas de exclusão 

de pesca 

Áreas onde os pescadores são proibidos de exercer 

sua prática, seja por questões ambientais, seja por área de 

trafego de navios, que é o caso latente na Ilha da Madeira. 

 

 Todas essas ações promovem a degradação da pesca artesanal, dificultando (e 

até mesmo, em muitos casos, inviabilizando) e limitando o trabalho. Cada ação 

empreendida pelo Porto Sudeste, assim como pelos outros empreendimentos do 

entorno, possui o caráter de manutenção da sua soberania no território, e isso em 

detrimento daqueles que já estavam presentes nesse recorte, com seus modos vidas 

estabelecidos e ambiente de trabalho comum.  

Entretanto, é importante colocar que, diante desses entraves, os pescadores não 

são sujeitos passivos, mas buscam formas de sobrevivência e resistência nesse contexto 

de modernização, seja resistindo às pressões acerca das desapropriações, seja utilizando 

de denuncias ao Ministério Público, manifestações, representação das colônias e 

associações de pescadores.  
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Conflitos em papéis: Abreu e Lima e as ideias políticas no Brasil e na 

América- Hispânica. 

 

Monique Santana de Oliveira Sousa
1
 

PPGHS- UERJ 

 

Abreu e Lima: Trajetória 

 

Seu nome está cravado com honra no Panteão dos Libertadores da América, no Memorial 

aos Próceres em Caracas, a sua história é marcada por conflitos e polêmicas e suas filosofias 

caminharam entre ideais conservadores e liberais na América do Sul que abrem o leque para 

muitas interpretações a seu respeito. 

José Inácio de Abreu e Lima estudou humanidades em Olinda, formou-se em artilharia na 

Real Academia Militar do Rio de Janeiro, foi professor de matemática e enviado para Angola 

em caráter militar retornando a Pernambuco somente na época da Revolução de 1817.  

Nasceu em Pernambuco, viu a transferência da corte portuguesa para o Brasil e suas 

transformações e, sobretudo, a Revolução de 1817 que teve uma importância significativa em 

toda a sua trajetória. 

Seu pai, o Padre Roma, o senhor José Inácio Ribeiro de Abreu e Lima foi morto fuzilado 

na Revolução de 1817, quando a revolução eclodiu ele foi enviado como mensageiro para as 

demais províncias no dever de espalhar as ideias de liberdade. 

 O ex - padre e então advogado, acabou sendo preso na Bahia pelo Conde dos Arcos e 

condenado à morte, e Abreu e Lima, que também estava preso, ao pedir que fosse ver seu pai, 

acabou sendo forçado a presenciar a cena, ele e seu irmão assistiram ao seu fuzilamento de 

seu pai. 

Maçom tal como o seu pai, recebeu ajuda da maçonaria para sair da prisão, livre e em 

outro país, escreveu uma carta á Bolívar mostrando interesse em fazer parte de seu exército e 

jurando o comprometimento e lealdade na luta pela independência e liberdade da Venezuela e 

também de toda a América do Sul. 

Antes das funções militares como soldado, antes da patente de general e antes das lutas em 

campo de batalha, os seus “conflitos em papeis” já se iniciavam, e, se tornariam mais 

frequentes no Rio de Janeiro de 1833 e em Pernambuco em torno de 1840. 

                                                           
1
 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em História Social na Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ) – Faculdade de Formação de Professores, pesquisadora convidada do Instituto Abreu e Lima e membra 
do Núcleo de Pesquisa Brasil-Chile. 
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Abreu e Lima utilizava o espaço dos periódicos para expor as suas ideias politicas e 

sociais, tanto na Grã-Colômbia com o jornal Correo Del Orinoco em 1819, como no Rio de 

Janeiro com os jornais Torre de Babel e Arca de Noé ambos do ano de 1833 e no Recife com 

A Barca de São Pedro em 1848, A Cartilha do Povo em 1849 e o Diário Novo de 1842 a 

1848
2
. 

Além dos conflitos em jornais, em carta ao General Paéz, após 40 anos longe da antiga 

Grã-Colômbia, o General Abreu e Lima apontava os conflitos que viveu devido às 

desconfianças por parte dos republicanos, pelo fato dele ser um brasileiro defensor de um 

Império para o Brasil e simultaneamente colaborar para a consolidação da República da Grã-

Colômbia e junto a isso estava também a ira de Bolívar pela relação de amizade com a sua 

sobrinha Benigna,  

 

Qué se hán hecho aquellas famílias com quienes mantuve las más estrechas 

relaciones,[...] Benigna, de quien fui tan amigo y por quien sufrí por algunos años 

la cólera furiosa del tío? Mas, desde 1826, el LIBERTADOR comenzó a tratarme 

con mucha amistad y cariño es que Benigna ya estaba casada con su 

protegido,Briceño Méndez.(ABREU E LIMA,1868,p.6) 
3
 

 

No Brasil, os conflitos com Varnhagem no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro o 

qual era membro, quando escreveu o Compendio da História do Brasil em homenagem a D. 

Pedro e foi acusado de plágio, motivo este dele ter solicitado a sua saída do Instituto.  

E ainda, em Pernambuco com o Monsenhor Joaquim Pinto Campos em Recife por 

defender o liberalismo religioso, que deu origem ao texto  As bíblias falsificadas ou duas 

respostas ao Sr. Cônego Joaquim Pinto de Campos. Os escritos de Abreu e Lima 

relacionados à religião culminaram em sua sepultura ser no Cemitério dos Ingleses em Recife 

e não em Cemitério brasileiro, no caso o de Santo Amaro, ficando o General Abreu e Lima, 

um brasileiro reconhecido com tanta honra por ser um dos libertadores da América um 

estrangeiro em sua pátria.
4
 

 

 

                                                           
2
 Escrevia no jornal junto com seu irmão e em 1848 saiu do jornal e fundou o seu próprio jornal A Barca de São 

Pedro. 

 
3
 Carta do General Abreu e Lima ao General Páez, do dia 18 de Setembro de 1868. 

   
4
 O General Abreu e Lima continua sepultado no Cemitério dos Ingleses em Pernambuco, em sua epigrafe: 

“Aqui jaz o cidadão brasileiro General José Ignacio de Abreu e Lima: Propugnador esforçado da liberdade de 

consciência.” E ao lado de seu túmulo uma placa do Instituto Abreu e Lima ressignificando a sua memória 

colocada no ano de 2007, data da fundação do Instituto. 
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Abreu e Lima: Os papéis na América Hispânica e no Brasil  

 

Nadie sabía quien era yo; nadie sabia que yo pertenecía a uma de las más 

distinguidas famílias de este país: que había nascido rico, y recebido uma 

educación de príncipe: que poseía varios títulos científicos: que había sido Capitán 

de artillería a los 18 años; y por último, que había sido victma de la primera 

revolución que se hiciera em el Brasil (1817) por la independencia de este país, em 

la que mi padre fue fuzilado, escapando yo del presidio de milagro. Y sin embargo, 

serví en Colombia com los más distinguidos jefes; y a pesar de muchas intrigas, de 

que fui víctima, adquirí la reputación de jefe valiente, ilustrado y muy fiel acompañé 

a Colombia hasta sepultura! Yo no tenía patria, e hice de Colombia mi pátria. 

(ABREU E LIMA, 1868, p.4) 
5
 

 

Fora da prisão e ao lado de Simon Bolívar a atuação de Abreu e Lima tem seu inicio no 

periódico Correo Del Orinoco, o jornal foi criado por Simon Bolívar para ser um informativo 

de tudo o que ocorresse nas guerras por independência, e também era uma forma de integrar 

os demais países com publicações circulando para além de Angostura
6
.  O Correo Del 

Orinoco existe até os dias de hoje na Venezuela. 

No Orinoco eram defendidas as ideias de integração, liberdade e independência Sul-

Americana e a formação da República da Grã-Colômbia. 

Abreu e Lima não assinava os seus artigos no Correo Del Orinoco, todavia quem mais 

poderia ter informações tão precisas sobre o Brasil ?!,tanto que no Orinoco haviam 

argumentações minuciosas sobre o Brasil e principalmente sobre a Revolução de Pernambuco 

de 1817 as quais só poderiam ser descritas por ele. 

O artigo intitulado Correio Braziliense
7
, por exemplo, que rendeu cinco longas edições, 

iniciada por resposta a uma crítica do jornal com o nome Correio Braziliense acerca da 

Revolução Pernambucana, a qual o General fez questão de defender. Em linhas gerais, ele 

colocava como absurdo o que o correspondente do Correio Braziliense havia dito sobre a 

Revolução de 1817 de que a Revolução não tinha legitimidade, pois deveriam solicitar 

mudanças por meio de petição e não provocando uma revolução sem cooperação por parte do 

governo, segundo o General:  

 

                                                           
5
 Carta do General Abreu e Lima ao General Páez, do dia 18 de Setembro de 1868. A Carta foi publicada pelo 

Diário de Pernambuco no dia 20 e 21 de Maio de 1873, e foi transcrita pelo Instituto Abreu e Lima e está 

disponível no acervo do Instituto. 

 
6
 Angostura era a cede do Jornal e também onde ficava o exército do Libertador Simon Bolívar, hoje é chamada 

de Ciudad Bolívar em homenagem a ele. 

 
7
 Publicado ABREU E LIMA, JOSÉ INÁCIO DE. Correo Braziliense Correo Del Orinoco. Angostura, ED. 18, 

13 de fevereiro de 1819. 
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Todos los caminhos de la felicidad estan sembrados de espinas y dificultades 

que es menester superar para llegar al deseado término; pero si habiesen de 

acobarsse los empreendedores con las pueriles especies del Correo Braziliense , la 

senda de la prosperidade seria del todo impracticable; la indústria, las artes y 

ciências estarian todavia en su cuna; y el género humano nada mais seria que una 

gran manada de esclavos. [...]  Cuesta mucho lo que vale mucho; y ningun 

sacrifício es demasiado, quando se trata de rescatar nuestra libertad, y de 

vindicar,nuestro derechos usurpados. ( ABREU E LIMA,1819,p.2).
8
 

 

 Esse é um dos conflitos em papéis do General na América Hispânica, e como bem definiu 

Vamireh Chacon na biografia sobre o General, ele era “[...] Desacostumado a levar desaforo 

para casa [...]” (CHACON, 1983, p.156), portanto respondia a altura a todas criticas que 

recebia de seus opositores, fosse por meio de artigos em jornais, fosse por carta redigida ao 

redator do jornal que o criticou e ainda solicitando que as fosse publicada, fosse por cartas 

pessoais e até presencialmente, inclusive devido a, dentre outras coisas, essas atitudes é que 

foi considerado tão polêmico. 

 As críticas que Abreu e Lima fazia relacionadas à política e/ou a sociedade, em sua 

maioria, eram acompanhadas com longas propostas argumentativas de solução, como por 

exemplo, na Cartilha do Povo em 1849 com a defesa de desportuguesar o Brasil, o General 

apresentava a solução intitulada como “seis medidas para desportugesar o Brasil”, e ainda, no 

artigo Eleição Direta no livro organizado por Antônio Herculano de Souza Bandeira, em que 

defendia a modificação da eleição de indireta para direta, apresenta um plano de como 

deveriam ocorrer às eleições em todos os aspectos e já destacando as brechas de possíveis 

corrupções, e de que maneira combate-las e/ou minimiza-las. 

Ainda na Grã-Colômbia, era alvo de críticas e muitas desconfianças por vir de um país em 

que a transferência da corte ,em 1808 ,foi realizada pelos britânicos e ainda, apesar de Abreu e 

Lima apoiar claramente o projeto de integração entre os países Sul-Americanos não teve 

representante do Brasil no Congresso Panamá, que previa a integração, somado a isto havia o 

relacionamento duvidoso com Benigna e os desentendimentos com o General Santander, por 

conflitos entre colombianos e venezuelanos em disputa pela administração da Grã-Colômbia e 

o apoio ao General Paéz ;acerca de Santander Abreu e Lima afirmava que : “[...] jamás he 

conocido um intrigante tan sutil, tan fino y tan astuto.”(ABREU E LIMA,1868,p.3) 

No meio das disputas de poder pela Grã-Colômbia as intrigas de Abreu e Lima ficavam 

cada vez mais intensas, a ponto de o colocarem novamente na prisão. Desta vez, as polêmicas 

seriam com Antônio Leocádio Guzmán, jornalista do periódico El Argos em Caracas em que 

                                                           
8
 ABREU E LIMA, JOSÉ INÁCIO DE. Correo Braziliense Correo Del Orinoco. Angostura, ED. 22, 13 de 

Março de 1819. 
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insulta Abreu e Lima e reforça as desconfianças dele e do sistema monárquico do Brasil 

chamando a atenção do Ministro de Guerra General Carlos Soublette da confiança que foi 

dada a Abreu e Lima com o posto de Chefe do Estado Maior, o que resultou em Abreu e Lima 

trocar socos com Guzmán três dias após a publicação, “[...] estaba yo tan irritado, que cometí 

la locura de acuchilar al primer canalla que me provoco.”(ABREU E LIMA,1868,p.3) . 

Uma vez que Abreu e Lima já apresentava motivos de desconfianças, o insulto de Guzmán 

só fez agravar a situação do estrangeiro que se afirmava como americano, por outro lado, 

Guzmán ganhava a solidariedade dos jornalistas enquanto que Abreu e Lima seria martirizado 

nos jornais e encaminhado para ser julgado pelo Conselho de Guerra sendo condenado por 

seis meses no deserto de Bajo Seco. 

A Grã-Colômbia já sofria as pressões de fragmentação quando Abreu e Lima retornou, 

ainda assim se manteve leal ao Libertador e escreveu uma biografia
9
 para defende-lo das 

acusações de Benjamin Constant. Teve os seus soldos atrasados pagos, retornou as funções 

militares a mando do próprio Simon Bolívar e lhe foi dada a patente de General. 

Bolívar faleceu e as disputas de poder formavam o cenário da fragmentação da Grã-

Colômbia, não havia nada mais que o General pudesse fazer, além do mais, via-se obrigado á 

retornar ao Brasil. 

No Rio de Janeiro, os escritos e as intrigas ganharam novas abordagens, defensor da 

Monarquia Constitucional e de D. Pedro como se este fosse uma figura emblemática tal como 

Bolívar, colocava todas as suas opiniões á público , fosse na Torre de Babel, na Arca de Noé 

ou ainda no Mensageiro Nictheroyense. 

E foi criticado por Evaristo da Veiga, um jornalista influente, que definia o General como 

um aventureiro, que falava demais nos jornais, alguém insignificante na independência do 

Brasil que já foi concretizada, chamava-o ainda de colombiano de modo a negar a sua 

nacionalidade brasileira e ainda relembrava o conflito com Guzmán, 

 

[...] O general Lima Colombiano é no Brasil um pingo d’água no grande mar, ou por 

outra zero -0- . Dizeis – podereis pôr em paralelo a vossa com a minha moralidade? 

Vós que apunhalais...e que... – Sois um atrevido, e um vil falador.[...] Ponderai, que 

achareis ser vós e qual deveria ser o vosso castigo? Vós que para punirdes uma 

inculcada ofensa envolveis na vingança Céus e Terra?! Parece-me ouvir-vos ditar a 

sentença – língua cortada- Sim , Sr., este é o castigo que mereceis; castigo tanto 

                                                           
9 Ver: ABREU E LIMA, José Inácio de. Resumen Histórico de la última dictadura Del Libertador Simon 

Bolívar: Comprobada com documentos.Caracas. 1922 
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mais justo, tanto nem avilta ao Juiz, e preenche o fim das penas: um falador 

semelhante sem linguarão assusta as famílias.[...](VEIGA,1833,p.3)
10

 

   

O General Lima, retrucou a ofensa em quatro páginas pelo Mensageiro Nictheroyense,  

 [...] eu acabarei, e o meu nome ficará envolto com os honrosos títulos de Libertador 

de Venezuela, e da Nova- Granada, de vencedor em Boyacá, em Porto Cabello, em 

Carabobo, etc,etc. E o vosso? Onde ficará, onde estará inscrito se não for em algum 

catálogo de livros?(ABREU E LIMA,1833,p.2)
11

 

 

Todavia, o conflito com Evaristo da Veiga não fez com que o General parasse de escrever, 

pelo contrário, somou isto ao apelido de General das Massas
12

 e prosseguiu. O maior conflito 

no Rio de Janeiro se daria em torno do Compendio que escreveu em homenagem a D. Pedro 

onde foi acusado de plágio pelos membros do IHGB, além disso um outro problema seria no 

segundo volume do livro com a história do Brasil recente em que os personagens ainda 

estavam vivos e a critica aos jornais da época. Varnhagem criticou os movimentos sociais que 

Abreu e Lima exaltava, os colocando como de caráter mais social do que efetivamente um ato 

político como propunha Abreu e Lima, que respondeu as críticas do Recife
13

, para onde 

voltou. 

A oratória conflituosa nos jornais era um mal de família, seus irmãos, Luís Inácio Ribeiro 

Roma e João Inácio Ribeiro Roma também sofreram perseguições por conta de seus escritos e 

até presos por isso, “[...] família de tragédia grega.” (CHACON, 1983, p.176) 

Em Recife fundaram o jornal Diário Novo, em oposição ao Diário de Pernambuco o 

apelidando de “Diário Velho”, o Diário Novo mais que jornal de oposição marcava também 

os Praieiros e a Revolução Praieira em 1848, a chegada de Abreu e Lima ao jornal é notória, 

se na Grã-Colômbia ele escrevia reflexões sobre o Brasil e Pernambuco de 1817, em 

Pernambuco agora escreveu sobre a Grã-Colômbia como, por exemplo, a publicação da 

“Carta Sobre a América do Sul” 
14

 em 1844.  

                                                           
10

 Resposta á primeira Carta do Sr. General José Lima por hum Exaltado Pernambucano, Rio de Janeiro. 

Typ. Americana, 1833, p.4. 

 
11

  Carta do General Abreu e Lima ao Redator da Aurora , em resposta ao artigo , Rio de Janeiro do seu 

número 735 , de sexta feira 15 de fevereiro de 1833. Typ. De Gueffier.  

 
12

 Apelido criado pelo Cônego Januário da Cunha Barbosa em A rusga da Praia Grande ou o quixotismo do 

General das Massas. 

 
13

  Resposta do General J.I. de Abreu e Lima ao Conego Januário da Cunha Barbosa ou analise do primeiro juízo 

de Francisco Adolfo de Varnhagen acerca do Compendio de História. 

 
14

 Diário Novo- 26 de Outubro de 1844 – N º:235. 
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Além disso, o Diário Novo também foi palco das desavenças familiares, onde o General 

era acusado pelo próprio irmão de não ser praieiro e de ter permanecido no partido apenas 

para promover-se como deputado nas eleições e por ser o menos votado e por isso não eleito 

se distanciou dos praieiros. Abreu e Lima se defendeu escrevendo como correspondência no 

Diário de Pernambuco afirmando que não era de seu interesse entrar na política mas se 

candidatou por influencia de seu irmão, e dizia não ser praieiro, todavia não houve 

rompimento com os praieiros. 

Abreu e Lima fundou então o próprio jornal, intitulado a Barca de São Pedro, sustentava a 

integridade do império, a constituição e reformas administrativas de acordo com o General: 

“[...] enquanto o povo não tiver ideias justas e adequadas dos seus verdadeiros interesses, 

viveremos em constante degradação ou anarquia.” (ABREU E LIMA, 1848, p.1) 
15

 

A Barca na verdade divulgava as ideias dos praieiros, e levou a sua prisão acusado de ser 

“o cabeça” da revolução praieira, foi exilado em Fernando de Noronha, sendo depois 

absolvido por não ser o cabeça da revolução e apenas de dirigir os jornais. 

Em 1849 no Recife forma-se uma nova perspectiva nas ideias politicas de Abreu e Lima 

com as publicações da Cartilha do Povo, nestes escritos os pontos abordados eram a critica a 

centralização do Império no Rio de Janeiro, e, sobretudo a premência de desportuguesar o 

Brasil. O Brasil era independente de Portugal, todavia eram os portugueses os donos da nação 

brasileira, pois, “a transição de colônia para império independente caracterizou-se por um 

grau extraordinário de continuidade política, econômica e social” (BETHELL, 2014, p.229) 

.Longe de defender o sistema republicano para o Brasil o “desportuguesamento” do General 

previa uma independência verídica com a administração e cargos públicos nas mãos dos 

brasileiros natos, 

 

Brasileiros! Chegou a época da nossa emancipação política: abaixo os Portugueses-

Brasileiros! Sirva ao menos este nobre e patriótico pensamento de laço de união 

entre os partidos[...] Uma bandeira, um só partido, uma só palavra sagrada, e tudo 

será feito: a Independência de fato! Eis ai a vossa bandeira: Brasileiros natos! Eis ai 

o vosso partido: a Integridade do Império.(ABREU E LIMA,1849,p.26-27) 

 

A trajetória impar do General Abreu e Lima foi marcada por conflitos de guerras físicas e 

simbólicas, envoltos em dicotomias de sistema governamentais e frequentes mudanças em 

suas ideias. Contudo, essas ideias são justificadas por suas vivências.  

Passou pela Revolução de 1817 e viu seu pai morto por ela; participou das guerras de 

independência da América Hispânica integrado no exército de Simon Bolívar, colaborou para 

                                                           
15

 A Barca de São Pedro. 17 de Junho de 1848 Nº5.  
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a fundação da República da Grã – Colômbia defendia o projeto de integração entre os países 

da América do Sul e no Brasil adotava a monarquia constitucional na figura de D. Pedro como 

melhor forma de governo e em seguida apontava as necessidade de desportuguesar o Brasil e 

fazer com que os brasileiros fossem patrióticos. Apesar das alterações de ideias, uma coisa 

permanecia, os rumos da nação, da sociedade, do povo eram as preocupações de Abreu e 

Lima, o General das Massas, defensor da independência do Novo Mundo e da Liberdade no 

governo monárquico ou republicano. 
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Periódicos: Disponíveis no Instituto Abreu e Lima, Biblioteca Nacional e Biblioteca Luso-
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MARTINS PENNA, A IDEIA DE NAÇÃO E O TEATRO POPULAR 

BRASILEIRO (1833-1848) 

Nádia Marcella Siqueira Silva 

Programa de Pós Graduação em História Social – UERJ/FFP 

Bolsista CAPES 

 

“O Molière brasileiro”, assim passou a ser chamado Martins Penna quando 

começou a ganhar maior prestígio dentro do campo das artes, principalmente no teatro 

fluminense da primeira metade do século XIX. Isto porque, apesar das críticas, inovava 

no teatro ao deixar os estilos clássicos de lado e se dedicando às comédias de costume. 

Um dramaturgo capaz de “reconstruir a fisionomia moral de toda uma época”, segundo 

Silvio Romero
1
. A peça Juiz de Paz na Roça, por exemplo, a qual pertence o trecho 

acima citado, sugere uma compreensão do período regencial, marcado pelas tensões que 

o próprio Penna vivenciou. O comediógrafo escreveu sua primeira versão entre 1831 e 

1833, período no qual D. Pedro I acabara de abdicar do trono, deixando um sucessor de 

apenas cinco anos de idade: Pedro de Alcântara, o futuro D. Pedro II. Esse é um período 

ainda de debate sobre a construção da nação e da unidade nacional, no qual se investia 

política, intelectual e artisticamente. A falta de patriotismo criticada por Martins Penna 

nesse trecho de O Juiz de Paz na Roça, a instabilidade política acentuada pelas 

inúmeras revoltas e o medo de cisões territoriais (como poderia trazer a Farroupilha
2
), 

esclarecem muitos aspectos presentes na peça. Cabe dizer que a primeira versão de Juiz 

de Paz na Roça foi chamada de Um Episódio de 1831. Para ser publicada em 1838 na 

revista Gabinete de Leitura passou por diversas modificações, o que explica a referência 

ao Rio Grande do Sul, onde ocorreu a Revolta da Farroupilha a partir de 1835. De 

qualquer forma, a peça original retrata “atos de selvageria” nos primeiros meses do 

período regencial. 

 Marcello Basile apresenta o período regencial como um período de 

experimentos políticos e sociais da nação brasileira, ou melhor, de projeções para a 

                                                      
1
 Comédias. Com um estudo sobre o Theatro no Rio de Janeiro por Mello Morais Filho e sobre o auctor 

por Silvio Romero. Rio de Janeiro, H. Gsrnier Livreiro Editor, s. d., p. LVIII. Apud BERRETTINI, Célia. 

O Teatro Ontem e Hoje. São Paulo: Editora Perspectiva, 1980. p. 48. 
2
 MAGALHÃES JÚNIOR, Raimundo. Martins Pena e sua época. São Paulo: LISA, 1972. p. 11. 
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nação que se desejava construir
3
. Assim, diversas camadas sociais se manifestaram por 

meio de revoltas, gerando, para os setores conservadores, o risco de subversão social. 

Afinal, prevaleceu no Brasil no século XIX a defesa da ordem e das hierarquias sociais
4
. 

Por isso, a relevância da figura do juiz na peça. Ele traduzia a ordem em meio aos 

conflitos entre os poderes locais e o poder central dos regentes, a fim de manter uma 

almejada estabilidade político-social. Como explicitado por Basile, a ideia de 

instabilidade instigada pelos conservadores foi utilizada para legitimar suas ações, 

sendo eles os “reguladores de conflitos”
5
.  

O romantismo, em destaque na época, e pelo qual Penna era influenciado, 

instigava a narrativa histórica desejada e a construção de símbolos nacionais, atingindo 

diferentes campos das artes, como o próprio teatro, no qual se insere o personagem aqui 

analisado, Martins Penna. Comediógrafo que, na visão de Bárbara Heliodora
6
, fazia 

críticas políticas, morais e sociais relevantes para sua época. Acreditamos, contudo, que 

a análise das suas ideias e ações, mostre um artista crítico de sua sociedade e que, ainda 

assim, seguia o roteiro da elite da qual participava e ajudava a manter. 

Iniciamos a análise a partir da peça O Diletante de 1844: 

 

JOSÉ ANTÔNIO -  em quero ouvir    o diga isto a ninguém, que se 

desacredita. A m sica italiana, meu amigo, é o mel or presente que  eus nos 

fez, é o alimento das almas sens veis. 
MARCELO -  ois o meu alimento é fei  o com toucin o, fub  de mil o e 

lombo de porco.  

 O      O NIO -  ue blasf mia     parte     o que faz a ignora ncia! 

                                                      PENNA, O Diletante, 1844. Texto digital
7
. 

 

Apesar de muito criticadas na época, as chamadas farsas de Penna continham 

elementos que traziam identificação nas situações, nos costumes e nos diálogos com o 

que de fato fosse do cotidiano do brasileiro, não apenas na Corte (onde vivia o 

comediógrafo). Um dos seus méritos, que pode ter chamado a atenção da elite artística, 

era o fato do comediógrafo conseguir através de suas farsas de costume, fazer o público 

se reconhecer em suas histórias, e mais, fazer setores da sociedade de diferentes origens, 

                                                      
3
 B  ILE, Marcello. “O laboratório da naç o  a era regencial  1831-1840 ”. In  GRI BERG, Keila; 

SALLES, Ricardo. O Brasil Imperial (1808-1831). V. 2. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. p. 

97. 
4
 Visão de ordem estabelecida pela própria elite, construída para mostrar a suposta necessidade de um 

governo mais centralizado, de preferência monárquico. 
5
 BASILLE, Marcelo. Op. cit., p. 99. 

6
 HELIODORA, Bárbara. Martins Pena, uma introdução. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 

2000. p. 13. 
7
 http://www.portugues.seed.pr.gov.br/arquivos/File/leit_online/martin_pena2.pdf  Acesso em 26 de Julho 

de 2017. 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/arquivos/File/leit_online/martin_pena2.pdf
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serem representados nos principais palcos da Corte. Dessa forma, a cultura dita nacional 

poderia ter um novo alcance. Daí o t tulo de “pai do teatro popular”, mesmo o teatro 

anteriormente sendo de um público mais excludente do que no momento em que Penna 

começava a ter seu trabalho artístico reconhecido. 

Giovanni Levi discute como a época e a ambiência em que os indivíduos vivem 

são importantes fatores capazes de caracterizar uma atmosfera que contribuiria para a 

compreensão de suas trajetórias. A reconstituição do contexto histórico e social em que 

se desenrolam os acontecimentos permite compreender o que à primeira vista parece 

inexplicável e desconcertante
8

. Portanto, “não se trata de reduzir as condutas a 

comportamentos tipos, mas de interpretar as vicissitudes biográficas à luz de um 

contexto que as torne possíveis”
9
. Como Levi sugere, o indivíduo é a experiência viva 

das regras e estruturas sociais. A proximidade de Martins Penna com aqueles que 

desejam instruir a sociedade brasileira para a civilização, o meio social em que o 

escritor se encaixava e a sua forma de representar a sociedade brasileira o colocam em 

uma posição de personagem relevante a ser estudado na história do Brasil. 

Em abril de 1831, Martins Penna, aos catorze anos, assistia a abdicação do 

imperador Dom Pedro I e a uma sucessão de crises políticas. Suas primeiras peças 

foram feitas no momento em que insurreições de diversas partes e camadas sociais 

aconteciam: um período de importantes mudanças no país
10

. Sua trajetória e percepções 

sobre esses processos acabaram refletidos posteriormente em suas obras quando decidiu 

se dedicar às artes
11

. Ao longo de sua formação, a visão dele sobre o país se 

transformou, o que é possível verificar em suas produções teatrais e em seu estilo de 

escrita crítico e irônico.  

O comediógrafo tinha influência iluminista e do movimento romântico – em  

voga no âmbito literário da época. A partir das influências francesas sofridas no Brasil 

no século XIX e com a criação do IHGB em 1838, o Estado visava direcionar o projeto 

de escrita da história nacional brasileira a fim de construir uma identidade para a recente 

nação
12

. Nesse sentido, o teatro, influenciado pelo romantismo, também investia na 

construção de uma cultura supostamente brasileira.  

                                                      
8
 LEVI, Giovanni. Op. cit., p. 167. 

9
 Ibidem, p. 175-176. 

10
 MAGALHÃES JÚNIOR, Raimundo. Op. cit., p. 9. 

11
 Ibidem, p. 11. 

12
 GUIMARÃES, Manoel L. Salgado. Op. cit., p. 6. 
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O teatro no Brasil, desde a chegada de D. João, importava peças estrangeiras, e 

por vezes as traduzia. No auge dos conflitos políticos internos a partir da abdicação de 

D. Pedro I, os teatros sofrem com a instabilidade que afeta sua conservação. No mesmo 

ano de fundação do IHGB, o governo até então regencial, começou a estimular a 

valorização de atores e autores brasileiros
13

. O empresário João Caetano assinou 

contrato com o Estado Imperial para ter suas peças subvencionadas pelo governo. No 

entanto, o contrato exigia estreitamente que as representações fossem feitas por autores 

do país com o objetivo de diminuir as traduções e adaptações. Era preciso conseguir 

peças brasileiras originais. 

Segundo João Alberto Faria, o encontro entre o empresário João Caetano e os 

autores Martins Penna e Gonçalves de Magalhães teria sido o “primeiro passo 

importante para a formaç o do teatro brasileiro”
14

. Ambos foram os primeiros autores 

brasileiros a terem peças originais e nacionais representadas pela primeira vez em 

palcos brasileiros da Corte. Apesar do teatro brasileiro do século XIX ter sido marcado 

pela comédia de costumes inaugurada por Penna, sua farsa a princípio não fez muito 

sucesso, ao contrário do drama de Gonçalves de Magalhães, O Poeta e a Inquisição
15

. 

Mesmo após Juiz de Paz na Roça começar a obter êxito ao ser representada pela 

companhia de João Caetano, Magalhães Junior comenta como os anúncios das peças de 

Penna ficaram sob autoria anônima por muito tempo. O autor sugere que isso se 

explique pelo fato de em 1838 ele já ser um funcionário público
16

 e suas peças conterem 

críticas à sociedade e a alguns aspectos da estrutura governamental e institucional da 

época, como a Igreja. Em Judas e o Sábado de Aleluia, O Noviço, e Quem casa quer 

casa, Penna faz duras acusações de hipocrisia por parte da Igreja. O trecho abaixo de 

Quem casa quer casa ilustra a questão: 

 

 I OL   -  aço muito bem, porque sirvo a Deus.  

FABIANA - Meu caro, a caroleice, como tu a praticas, é um e cesso de 

devoç o, assim como a  ipocrisia o é da religi o. E todo o e cesso é um v cio...  

 I OL   - Mul er, n o blasfemes!  

FABIAN  -  ulgas tu que nos atos e teriores é que est  a religi o  E que um 

 omem, só por andar de   bito    de ser remido de seus pecados?  

NICOLAU - Cala-te...  

  BI    - E que  eus agradece ao  omem que n o cura dos interesses de 

sua fam lia e da educac  o de seus fil os, só para andar de toc a na m o?  

                                                      
13

 SOUZA, Silvia Cristina Martins de. As noites do Gina                                           (1832-

1868). Campinas, Ed. da UNICAMP, 2002. p. 38. 
14

 FARIA, João Alberto. Op. cit., p. 7. 
15

 Ibidem, p. 8.  
16

 MAGALHÃES JÚNIOR, Raimundo. Op. cit., p. 23. 
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NICOLAU - Nem mais uma palavra! Nem mais uma palavra!  

[...] 

  BI    - O   bito n o faz o monge.   ugindo dele.  Ele é, muitas vezes, 

capa de espertal  es que querem iludir ao p blico; de  ipócritas que se servem 

da religi o como de um meio; de mandri es que querem fugir a uma ocupac  o 

e de velhacos que comem das irmandades...  

PENNA, Martins. Quem casa quer casa. 1845. Texto digital
17

. 

 

A mais forte característica de Martins Penna era sua originalidade no que diz 

respeito ao tema abordado em suas comédias (costumes – até então não havia sido 

escrita uma peça brasileira nesse formato). Destacam-se ainda seu estilo de escrita sem 

preocupações formais, bem como a falta de atenção e cuidado com técnicas teatrais, tal 

como Molière, ao desenvolver a profundidade psicológica de seus personagens
18

. 

Seu estilo se encaixa nos parâmetros românticos. Esse estilo de teatro, que ganha 

bastante espaço nos anos de 1830, se evidencia pela tentativa de representar o real, mas 

sem preocupação de fato com pudores, com a verossimilhança ou com um tempo 

cronológico adequado para a sucessão de fatos de sua narração. O que importa no teatro 

romântico é a mensagem passada sem se preocupar com detalhes reais e que sejam 

totalmente coerentes
19

, mas que de alguma forma a realidade pensada e compreendida 

pelo artista seja representada.  

Para analisarmos essas peças teatrais considerando-as como representação do 

contexto social vivido por Martins Penna, é importante pensar o que leva o 

comediógrafo a seguir a tendência romântica, utilizando-nos de ideias desenvolvidas 

por Roger   artier. “ s percepç es do social n o s o de forma alguma discursos 

neutros”
20

. Com isso, Chartier aponta a conjuntura para a construção das realidades 

sociais, cujo processo passa pelas delimitações e divisões do mundo social e suas 

respectivas percepções. As representações são fabricadas a partir dos interesses dos 

grupos. Portanto, as peças de Penna carregavam sua subjetividade construída na origem 

familiar (de comerciantes e funcionários públicos), que pode ser considerada o ponto de 

partida para o ambiente que veio a fazer parte no futuro e o ajudou a desenvolver suas 

ideias de caráter moderado que, por exemplo, não questionavam a escravidão
21

.  

                                                      
17

  http://www.bdteatro.ufu.br/download.php?pid=TT00145  Acesso em  02 de Julho de 2017. 
18

 BERRETTINI, Célia. O Teatro Ontem e Hoje. São Paulo: Editora Perspectiva,1980. p. 50. 
19

 PRADO, Décio de Almeida. Teatro de Anchieta a Alencar. São Paulo: Editora Perspectiva, 1993. p. 

215-223. 
20

 CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: DIFEL, 

1988. p.17. 
21

 Penna encontrava-se ligado aos liberais moderados durante a Regência e aproxima-se do Partido 

Conservador no início do Segundo Reinado. Quando escrevia em folhetins a partir de 1838, criticava as 

http://www.bdteatro.ufu.br/download.php?pid=TT00145
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Com a chegada do século XVIII, ocorre a queda do prestígio da nobreza (devido 

a Revolução Francesa), o que leva esse grupo social a se misturar à intelectualidade 

burguesa
22

, se adequando agora ao pensamento cultural burguês. Segundo Pierre 

Bourdieu, os artistas n o mais dependiam de um  nico “patr o”, mas podiam ter vários 

“patroc nios”.  om a aceleraç o da Revolução Industrial, a indústria da imprensa 

também se desenvolveu e se tornou a principal via para difundir os ideais românticos do 

século XIX.  

O movimento romântico, como explicitado por Hauser, despertou um processo 

de consciência histórica, pois sua forma de pensar instigava evolucionismo e dinamismo 

social, no sentido de que o indivíduo, sua sociedade e cultura estão em constante luta e 

mudança, considerando a formação intelectual de cada um como transitória, ou seja, 

passível de transformações
23

, não linear. O romantismo em si, seguia um ritmo de 

mutações que variava em cada lugar e de acordo com a expansão industrial do 

capitalismo e da burguesia. A Inglaterra, por exemplo, por ser pioneira na Revolução 

Industrial, já no século XVIII, como expresso por Alfredo Bosi
24

, teve uma leva de 

autores de costumes burgueses, pois era o público que crescia desejoso de literatura 

mais acessível, onde podiam identificar seus próprios conflitos pessoais. Isso nos 

permite compreender, segundo Bosi, que cultura e literatura não mais despertavam 

interesse apenas nas camadas mais cultas da sociedade, mas também nas semicultas, 

com tanta relevância quanto o cinema ou a televisão hoje
25

. 

Já na França havia maior controle e censura. Mas, assim como outros grandes 

centros econômicos e culturais europeus, a relação entre o artista e a sociedade na 

primeira metade do século XIX, na visão de Eric Hobsbawm
26

, era inspirada pela 

Revolução Francesa como modelo a ser seguido de transformações positivas, e pela 

Revolução Industrial pelos horrores por ela causados devido as mazelas com o 

proletariado e o aprofundamento das divisões sociais. A burguesia como fruto das duas 

era influenciada em suas ações, o que consequentemente afetava também os artistas, 

que tendiam a se interessar em representar da sua forma os temas políticos
27

. O 

romantismo ao mesmo tempo que tentava a fuga da realidade por não se preocupar 

                                                                                                                                                           
revoltas regenciais, como se elas fossem contra a ordem do país. MAGALHÃES JÚNIOR, Raimundo. 

Op. cit., p. 14.  
22

 Ver: BOURDIEU, Pierre. A Economia das trocas simbólicas... Op. cit., p. 99-182. 
23

 Ibidem. 
24

 BOSI, Alfredo. Op. cit., p. 97. 
25

 Ibidem. 
26

 HOBSBAWM, Eric. A Era das Revoluções. São Paulo: Paz e Terra, 2010. p. 403. 
27

 Ibidem. 
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empiricamente com o que desenvolvia, idealizava em cada nação o que esperava que ela 

pudesse se tornar. Fosse através da poesia, da música, do teatro ou de outras formas de 

expressão artística. As barreiras políticas modificadas e a instabilidade da vida aguçada 

pelas violentas mudanças econômicas tiveram no romantismo uma via de manifestar a 

falta de crença em valores que até então eram incontestáveis
28

. Hauser ressalta como a 

os conservadores se assustaram com tamanho questionamento e relativização da 

dominação política e dos valores estabelecidos. A própria história seria argumento 

válido contra a dominação da classe conservadora, pois não havia justificativa coerente 

historicamente para tal – ou seja, nada que claramente desse o direito dessa dominação. 

Usufruía-se do posto de poder estabelecido fundamentado no longo tempo da existência 

dessa relação e da estrutura político-social.  

O que era pra ser questionado contra os setores conservadores foi por eles 

apropriado e transformado em argumento para favorecê-los e reafirmar sua posição na 

sociedade. A perspectiva pensada e imposta a partir de então era de que o que estivesse 

“escrito” na história era o que valia, argumentando-se que a dominação dos valores 

seculares e das classes dominantes até aquele momento devia-se ao posto de 

antiguidade. Portanto, esses grupos teriam construído a nação
29

. A apropriação da 

origem histórica pelos conservadores dificulta para os românticos a esperança que havia 

sido despertada pelas revoluções no sentido de modificação da história e das relações 

sociais. Os românticos alemães, por exemplo, tentavam usar a sensibilidade aflorada 

para expressar suas concepções de mundo. Para Hauser: 

 

A luta íntima da alma romântica em nada se reflete tão diretamente e tão 

e pressivamente como na entidade do “segundo eu” que est  sempre presente 

no espírito romântico e reaparece na literatura romântica sob formas e 

variantes inúmeras. [...] é o impulso irresistível para a introspeção, a 

tendência, que assume o nível de mania, para a auto-observação [...]. A ideia 

do “segundo eu” é, claramente, apenas uma tentativa de fuga e traduz a 

incapacidade dos românticos de se resignarem à sua situação histórica e 

social próprias. O romântico mergulha impetuosamente no seu duplo – como, 

aliás, em tudo o que é obscuro e ambíguo, caótico e beatífico, demoníaco e 

dionisíaco – e busca nisso apenas um refúgio contra a realidade que é incapaz 

de dominar por meios racionais. Nesta fuga da realidade descobre [...] a fonte 

dos seus sonhos de realização dos seus anseios e das soluções irracionais dos 

seus problemas
30

. 

 

É nessa ambiguidade romântica que Martins Penna e outros artistas estão 

inseridos. O Brasil em que cresceu despertara nele, como em outros brasileiros, a defesa 

                                                      
28

 HAUSER, Arnold. Op. cit, p. 826. 
29

 Ibidem, p. 827. 
30

 Ibidem, p. 834. 
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de uma ideia de nação ou de pátria. O que Penna expressa em suas obras são suas 

insatisfações em relação ao país.  o entanto, como apontado por Hauser, uma “situaç o 

histórica” é interaç o entre “fatores materiais e intelectuais, econômicos e 

ideológicos”
31

. Assim, por mais que o comediógrafo criticasse problemas que 

compunham o processo histórico e social brasileiro, ele mesmo fazia parte e se 

beneficiava da estrutura que o constituía. Ele escrevia suas peças de cunho romântico 

que inspiravam símbolos nacionais e valores morais desejados pelo Império e pelos 

projetos políticos das elites da época. Sem deixar de ter autonomia, ele investia na 

difusão de sua obra, inserindo-se em algumas redes de sociabilidade através da 

participação em folhetins e no próprio órgão de Censura do Estado Imperial, o 

Conservatório Dramático Brasileiro, do qual participavam vários membros do IHGB, 

editores e redatores de periódicos, ministros do Império, dentre outras figuras políticas 

importantes. 
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As representações de “favela” e “favelado” na imprensa carioca (1966-1971) 
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Introdução 

A relação entre o poder público e as favelas no Rio de Janeiro é, desde seu 

início, marcada por conflitos. Embora esta seja uma realidade anterior à Primeira 

República, é a partir dela que observamos a preocupação de parte da sociedade em 

relação aos moradores de favelas e consequentemente, as medidas que o Estado tomou 

para modificar a estrutura daqueles locais. A questão principal e justificativa inicial era 

quanto à salubridade das favelas. 

A partir da década de 1960, a política que até então era de relativa coabitação 

entre favela/bairro passou a ser mais agressiva. As grandes remoções foram iniciadas 

em 1962, durante a gestão de Carlos Lacerda e ganharam força nos anos seguintes. A 

instauração da ditadura civil militar com o golpe, em 1964, determinou poucas 

mudanças no que diz respeito ao projeto de cidade estabelecido pelo poder municipal e 

estadual. A ditadura civil militar reforçou a truculência em relação à resistência às 

incursões remocionistas, mas, o processo de remoção é bem anterior ao golpe de 1964.  

Nos primeiros anos da década de 1960, a Fundação Leão XIII se vinculou ao 

Governo do Estado da Guanabara, o que propiciou o controle das favelas que 

começavam a ganhar representatividade através de associações de moradores ligadas à 

FAFEG
1
. O Estado realizou acordos e ganhou financiamentos, transitando entre os 

discursos de remoção e urbanização. Podemos exemplificar com a construção, entre os 

anos de 1962 e 1965, da Cidade de Deus, Vila Kennedy, Vila Aliança e Vila Esperança, 

todas financiadas pelos norte-americanos (USAID – United States Agency for 

International Development)
2
 e a criação do BNH (Banco Nacional de Habitação). A 

                                                           
1
 Fundada em 12 de junho de 1963, a FAFEG (Federação das Associações de Favelas do Estado da 

Guanabara) foi a organização política criada por moradores de favela, que defendiam a urbanização e 

lutavam contra as remoções anunciadas pela prefeitura. 
2
 Tradução livre: Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. 



440 
 

polarização mundial no período da Guerra Fria fez com que os países ligados aos 

Estados Unidos criassem medidas para conter o avanço do comunismo. O favelado era 

“um revolucionário em potencial” no imaginário conservador. (PAULO, 2013: 36). O 

fato de o projeto urbano do Rio de Janeiro manter uma estrutura contínua de remoção, 

conjuntamente com o processo de endurecimento da ditadura civil militar, elucidou o 

abuso dos poderes em relação aos moradores de favelas, pois não consideravam suas 

demandas enquanto cidadãos. 

Dito isto, pensaremos o papel da imprensa neste contexto remocionista, 

observando especificamente publicações do Jornal do Brasil e do Correio da Manhã 

sob a perspectiva do conceito de “opinião pública” proposta pelo sociólogo Jürgen 

Habermas. Tal conceito é eficaz para um estudo da imprensa e sua propagação pela 

sociedade. Habermas (1984) explica que na Inglaterra, a ideia de opinião pública surge 

em concomitância com as ideias de public spirit e general opinion
3
. A opinião pública 

poderia e deveria forçar os legisladores a legitimarem suas ações, ao curvar-se ao desejo 

da sociedade. Deste modo, podemos analisar com a devida cautela, a política 

habitacional e sua repercussão no Rio de Janeiro da década de 1960. 

 

A favela e o favelado nas publicações: contexto das remoções 

 Para este trabalho, utilizamos o conteúdo de dois jornais de grande circulação no 

período das grandes remoções na Guanabara. Optamos por utilizar dois veículos de 

informação, um deles voltado para as classes populares (Correio da Manhã) e outro 

voltado para um segmento de maior renda (Jornal do Brasil). Algumas reportagens do 

jornal O Globo também foram utilizadas, entretanto optamos por não incluí-lo na 

contagem de verbetes. 

 Através da hemeroteca digital, disponibilizada pela Biblioteca Nacional
4
, 

inserimos na chave de busca as palavras favela e favelado, sem aspas. No Jornal do 

Brasil, de 1966 até 1971, foram escritas 1.319 vezes a palavra favela e 225 vezes a 

palavra favelado. No Correio da Manhã, no mesmo período, foram 1.181 vezes o 

                                                           
3
 O public spirit, com inspirações em Locke seria o sentimento da sociedade, sem moderação, que pelo 

seu senso comum seria infalível. A expressão general opinion surgiu com Edmund Burke, que seria a 

opinião da sociedade civil sobre assuntos públicos. Ver mais em HABERMAS, Jürgen - Mudança 

Estrutural na Esfera Pública. Rio de Janeiro. Tempo Brasileiro. 1984. 
4
 http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/ Acesso em: 05/08/2017. 

http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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verbete favela e 208, favelado. Desconsideramos desse número os anúncios de vendas 

de imóveis.  

 Concordamos com a pesquisa da antropóloga Janice Perlman, que escreveu em 

eu livro O mito da marginalidade sobre os estigmas de pobreza ligados aos moradores 

de favela, nas décadas de 1960 e 1970. Perlman viveu e visitou favelas antes das 

remoções e os conjuntos habitacionais após a remoção, constatando diversas 

características classistas e higienistas na forma como os moradores eram tratados. Até a 

forma pejorativa com a qual era colocado o lugar social de “favelado” ilustra uma 

representação construída com o intuito de controlar o espaço público. Além da palavra 

“favelado”, ambos os jornais utilizaram as palavras “flagelados” ou “pobres” como 

sinônimo. 

Em 5 de dezembro de 1965, o governador iniciou seu mandato sob a manchete 

“Negrão toma posse prometendo governo de paz e trabalho”, no jornal O Globo. Após 

um mês de governo, enfrentou a primeira tragédia natural sob sua gestão. Em 10 de 

janeiro de 1966, uma chuva noticiada como “O maior temporal de todos os tempos”
5
 

matou 200 pessoas e desalojou de 30 a 50 mil moradores, em diversos bairros da cidade, 

principalmente nas Zonas Norte e Sul. Apenas na favela da Rocinha cerca de 70 

moradores morreram após o deslizamento de uma pedra durante o temporal.
6
 

 Nesse contexto, novamente ganhou força o debate acerca das construções em 

morros. Durante os meses seguintes, diversos editoriais, nos mais populares jornais da 

Guanabara, são respaldados por sanitaristas, engenheiros, arquitetos, que propunham a 

realocação das favelas para locais “salubres”, onde os moradores tivessem garantida a 

segurança básica de moradia. Apenas um ano após a tragédia, outra tempestade atingiu 

o Rio de Janeiro, deixando, dessa vez, apenas no bairro de Laranjeiras, 200 mortos, após 

o desabamento de dois prédios na Rua Belizário Távora.
7
 A partir desse momento, as 

remoções tornaram-se uma necessidade defendida, sobretudo, pela classe média.  

 Os conjuntos habitacionais, inaugurados anteriormente por Carlos Lacerda, 

receberam novos moradores. Porém, a demanda por mais casas, colocou novamente as 

obras em novas localidades da cidade.  

                                                           
5
 “Dezenas de mortes no maior temporal de todos os tempos”. O Globo, 11 de janeiro de 1966. 

6
 “Mil desabamentos e cerca de 200 mortos”. O Globo, 12 de janeiro de 1966. 

7
 Fundo Secretaria de Obras - Negrão de Lima, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. 
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 A remoção da Favela do Pinto iniciou-se em março de 1969, o que provocou a 

revolta de moradores que viviam nas partes altas e baixas da favela. O governador 

Negrão de Lima inaugurou o conjunto da Cidade Alta em Cordovil para receber os 

moradores desta favela. A resistência era forte, sendo preciso que autoridades ligadas ao 

governo e ao programa de remoção estivessem pessoalmente na conversa de 

convencimento das famílias. 

 
O Secretário de Serviços Sociais e o Presidente da COHAB, bem como seus 

assistentes e assessores, procuravam, pessoalmente, desde o início, esclarecer 

e convencer os céticos e recalcitrantes, realizando-se, assim, a transferência, 

ordeira e pacificamente, em levas diárias de 25, 30 e 40 famílias.
8
 

 

 

 Na fatídica data do incêndio, o fogo destruiu a maior parte dos barracos e cerca 

de 5 mil pessoas perderam suas casas e pertences. Na pesquisa do historiador Mario 

Sergio Brum, entrevistados relataram que, mesmo não oficialmente, houve mortos no 

desastre, jamais encontrados e identificados (BRUM, 2014: 149). Porém, oficialmente, 

32 pessoas ficaram feridas no incêndio.
9
 

 Esse caso propiciou um debate entre moradores, que acusaram e relataram 

acreditar que o incêndio foi criminoso. Moradores disseram que o fogo teria começado 

em um lugar onde não havia mais moradores na favela. Em uma reportagem do Jornal 

do Brasil, poucos dias após o ocorrido, reforçou-se a ideia, por parte dos favelados, de 

que o incêndio foi proposital. De acordo com o jornal, “segundo o Sr. João Tomas 

Sobrinho, vários barracos do setor D da favela permaneceram de pé após serem 

desocupados, o que causou estranheza a todos os moradores que ficaram.”
10

  O Governo 

negou essa hipótese, porém, afirmou que o incêndio acelerou o processo de remoção 

dos moradores resistentes. Foi preciso criar um posto de atendimento de assistentes 

sociais, para que fosse organizada a ida dos moradores desabrigados para o conjunto de 

Cordovil (MELLO, 2014: 138). 

 
Os que perderam tudo - barracos, móveis e utensílios - tem prioridade 

absoluta, seguindo-se os que perderam os barracos e apenas parte dos que 

perderam móveis e utensílios, e os que conseguiram salvá-los intactos. Os 

que não perderam nem o barraco serão removidos por último. As assistentes 

sociais informaram que de acordo com os planos antigos, a remoção de todos 

                                                           
8
 GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA. Rio: Operação Favela. Rio de Janeiro, 1969. p. 23. 

9
 “Fogo na Praia do Pinto deixa 5 mil ao desabrigo”. Jornal do Brasil, 13 de maio de 1969. 

10
 “Causas do incêndio são até agora desconhecidas”. Jornal do Brasil, 13 de maio de 1969. 
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os favelados deveria acabar na segunda semana de junho, ‘mas do jeito que 

as coisas vão, na próxima semana não vai mais sobrar ninguém na favela.
11

 

 

 O governador Negrão de Lima, logo após o incêndio e a ida dos moradores para 

o conjunto habitacional, confirmou que o espaço onde se localizava a favela da Praia do 

Pinto seria loteado e vendido para a construção de prédios e imóveis que respeitassem o 

projeto de urbanização do local
12

. 

 O Jornal do Brasil relatou em janeiro que, cerca de 30% dos moradores da 

Catacumba, outra favela carioca, não possuía renda suficiente para financiar um 

apartamento da COHAB, entretanto, estes seriam alocados em Parques Proletários. Em 

abril, os moradores já estavam preparados para a erradicação da favela, entretanto, a 

COHAB não entregou as casas no prazo estipulado.
13

 No dia 21 de maio, Negrão de 

Lima afirmou que a desapropriação da Catacumba seria realizada por “interesse social”, 

já que parte dela seria transformada em um túnel que daria acesso entre os bairros da 

Lagoa e Botafogo.
14

 Em agosto o JB anunciou a conclusão de 6 mil casas em outubro, 

futuras moradias dos desalojados da Catacumba e outras quatro favelas menores (Nossa 

Senhora de Loreto, Parque Santa Luzia, EMAQ e Fazenda Botafogo)
15

. 

 Percebemos a pressão da imprensa para que as obras fossem finalizadas e as 

remoções concluídas. Em um editorial do dia 8 de setembro de 1970, a manchete “Mais 

um Passo” ilustrava o desejo da classe média de livrar-se da visão das favelas em suas 

janelas. 

No plano de desfavelização do Rio, chegou a vez da Catacumba. A maior 

favela da Zona Sul desaparecerá do mapa da cidade em 20 dias, a contar do 

início da mudança de seus moradores para áreas que lhes estão reservadas 

nos conjuntos habitacionais da Penha e Cidade de Deus. Cada barraco 

esvaziado é destruído e ao cabo da operação, toda a área será preparada para 

a urbanização.
16

 

 

 A urbanização das favelas, prometida por Negrão de Lima em sua campanha 

eleitoral, deu lugar à urbanização de espaços a serem utilizados para a manutenção e 

                                                           
11

 “Desabrigados da Praia do Pinto vão ser removidos até o final da semana”. Jornal do Brasil, 13 de 

maio de 1969. 
12

 “Governo abriga favelados até o fim da semana”. Jornal do Brasil, 13 de maio de  1969. 
13

 “Favela da Catacumba ainda não foi removida porque a COHAB atrasou construções”. Jornal do 

Brasil, 8 de abril de 1970. 
14

 “Interesse social’ levará o Estado a desapropriar já a favela da Catacumba”. Jornal do Brasil, 21 de 

maio de 1970. 
15

 “Estado conclui até outubro 6 mil casas e removerá os moradores de 5 favelas”. Jornal do Brasil,  6 de 

agosto de 1970. 
16

 “Mais um Passo”. Jornal do Brasil, 8 de setembro de 1970. 
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aumento do status quo dos ricos da Zona Sul. O caráter higienizante e preconceituoso, 

novamente era colocado, com a afirmação de que 

 
(...) não há nada mais fora do propósito do que a antiga discussão em torno 

do assunto quando havia até defensores da teoria de que as favelas seriam 

centro cultural e como tal deveriam ser preservadas. (...) Com a remoção da 

Catacumba o Rio dá mais um passo adiante para se livrar do espetáculo de 

miséria (...)
17

 

 

 Sendo assim, notamos que os anos entre 1968 e 1971 foram penosos e fatídicos 

para as favelas. A grande quantidade de pessoas realocadas, alheias a sua própria 

vontade, em locais que não abrangiam suas necessidades, evidenciou o real intuito do 

Estado, que era desfavelizar localidades onde lucrariam mais com a venda e concessão 

de terrenos à empresários, devido à especulação imobiliária. A estratificação social, 

conjuntamente com a gentrificação dos ambientes balizou as ações de remoção dos 

pobres das áreas nobres.  

 
O posicionamento de Negrão em relação às remoções é um tanto nebuloso. 

De opositor de sua implantação e defensor da urbanização durante as eleições 

e o início de seu mandato, foi durante sua gestão que foram realizadas as 

maiores remoções da história desta cidade. O comportamento ambíguo do 

governo estadual pode, em parte, ser compreendido a partir das medidas 

interventoras de um governo federal que se assumia cada vez mais repressor. 

(MELLO, 2014: 138-139) 

 

 O papel representado pelos meios de comunicação da época retrata o tom da 

classe média e seu verdadeiro anseio: o afastamento dos pobres. Se em setembro de 

1968, o Jornal do Brasil publicava uma crítica, acusando o Governo da Guanabara de 

não combater o surgimento de novas favelas
18

. Em maio de 1969, após as grandes 

remoções, em editorial, elogiavam o poder público ao afirmar que “o governo está no 

caminho certo - finalmente” -, pressionando para manter as remoções, pois, segundo o 

jornal, “falta-lhe um pouco mais de entusiasmo para resolver a questão em definitivo, o 

que só será possível quando tombar o último barraco da paisagem carioca”.
19

 Para as 

classes dominantes, era interessante manter os espaços da cidade delimitados. Eram 

utilizadas diversas formas para a manutenção do preconceito, sobretudo de classe social, 

pois este atendia a demanda político-ideológica para preservação da ordem social 

existente no capitalismo. Menosprezou-se a cultura da favela, sendo o samba, o 

                                                           
17

 “Mais um Passo”. Jornal do Brasil, 8 de setembro de 1970. 
18

 “Nova favela nasce livremente perto do Rebouças”. Jornal do Brasil, 29 de setembro de 1968. 
19

 Integração de favelados”. Jornal do Brasil, 18-19 de maio de 1969. 



445 
 

carnaval, a dança e as diversas expressões de arte consideradas menores por fazê-los 

esquecer de sua condição “sub-humana”. Este discurso permeou e estruturou toda a 

conjuntura de ações do Estado, que removeu, não apenas seus barracos, mas sua 

característica social. 

 

Conclusão 

Podemos fazer uma análise simplória da escolha pela erradicação das favelas do 

Rio de Janeiro a partir do recorte de classe social e pelo forte caráter de estratificação 

social existente no pensamento da classe média urbana carioca. O governador que 

chegou ao poder com o voto dos mais pobres, rendeu-se à pressão das reformas 

utilizadas pela ditadura civil-militar, que entendia a favela como: 1) espaço subversivo a 

ser eliminado e 2) localização propícia para construção de prédios destinados aos ricos. 

Mesmo sendo eleito por fazer oposição ao governo vigente, e tendo prometido e 

assinado acordo com os representantes da FAFEG durante a campanha eleitoral de 

1965, o governador criou mecanismos, junto ao governo federal que facilitaram as 

remoções.  

 A partir da análise dos jornais, percebemos a forte pressão realizada para que 

houvesse a erradicação prometida pela Coordenação de Habitação de Interesse Social da 

Área Metropolitana (CHISAM), criada para remover e realocar os favelados em casas 

construídas com financiamento do Banco Nacional de Habitação (BNH) pelas 

Companhias de Habitação Popular (COHAB). O discurso utilizado para o 

convencimento dos moradores de favelas era o de que estes, para serem considerados e 

sentirem-se parte da sociedade carioca, deveriam adquirir sua casa própria e morar em 

locais com asfalto e saneamento básico. Entretanto, concluímos que esse discurso 

paternalista de auxílio à pobreza atendia, principalmente, aos interesses dos grupos 

dominantes.  

Deste modo, entendemos que a imprensa serviu, diversas vezes, como fator 

impulsionador de determinada camada da sociedade. A ideia e a retratação do morador 

de favela era dada a partir do imaginário de classe social que por vezes utilizava de 

discursos de compaixão para com os mais pobres, mas esta almejava seu afastamento 

das áreas mais nobres da cidade. Remetendo ao conceito de “opinião pública” de Jürgen 

Habermas, compreendemos que esta poderia e deveria forçar os legisladores a 
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legitimarem suas ações, ao curvar-se ao desejo da sociedade. Assim, podemos analisar 

com a devida cautela, a realidade social do Rio de Janeiro da década de 1960.  

Para Habermas (1984), a esfera pública é formada por homens livres e iguais 

que tratam de discussões de ordem pública. Como se sabe, a cidade do Rio de Janeiro 

na década de 1960, bem como todo o país, passava por um momento onde a democracia 

se dissipava frente ao golpe civil militar, e durante todo esse período, houve a 

manutenção de privilégios na sociedade brasileira, e desta forma, a propagação de ideias 

se dava de forma classista e específica. Outro ponto a nos apegarmos é a extrema 

desigualdade econômica presente no Rio de Janeiro, e é seguro analisarmos os reflexos 

desta desigualdade em outros vieses sociais, como a cultura e o direito à cidade. 

A imprensa, no caso das falas que legitimaram as remoções, foi de demasiado 

serviço para as ações efetuadas pelo Estado nas favelas. A imprensa não tutelava os 

debates políticos, mas era parte importante na feitura de uma opinião pública e um 

auxílio para os debates nos espaços de discussão política, e ainda para a propaganda do 

governo, legitimando suas ações. 
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Introdução 
 

Segunda-feira, 13 de janeiro de 2014: Pelé é homenageado pela FIFA 

e recebe pela primeira vez uma bola de ouro especial durante a premiação 

anual na cidade de Zurique (Suíça) aos melhores jogadores do ano. O ato da FIFA foi 

encarado pela maioria dos jornalistas como sendo “um acerto de contas com a história e 

a trajetória” daquele que teria sido o “maior de todos os tempos”, o “atleta do século”, 

o “Rei do futebol”. François Morinière, responsável pela criação do prêmio  em 1956 

e diretor da revista futebolística  France Football, declarou naquela noite que a 

entrega do troféu serviu para “consertar uma injustiça”. No Brasil, o jornal Lance, em 

sua plataforma digital, referiu-se ao ocorrido afirmando ter sido um gesto para “aparar 

um erro”. O portal do canal esportivo ESPN Brasil, por sua vez, usou o termo “correção 

histórica”. Já o jornal O Globo usou a expressão “apagar um erro” para se referir ao ato 

da FIFA
4
. Diante de todos esses fatos, pode-se afirmar que o mito sobre o “Rei” 

ganhou, assim, mais uma atualização dentro do vasto campo  da  memória  construída  

sobre  o  ex-atleta.  Ao  observar  essas  declarações  e matérias jornalísticas que 

ressaltavam uma dita “correção” na história, se nota a envergadura e expressividade do 

mito fabricado, ao ponto de grande parte dos veículos de informação declararem que a 

própria história estivera em dívida com a trajetória de um indivíduo, produzindo assim 

um debate público sobre a memória, especificamente a respeito do que merece ou não 

ser (re) lembrado, perpetuado, consagrado ou esquecido. 

Em relação ao conceito de “mito” aplicado a esse contexto, entendo-o 

segundo as reflexões de Alessandro Portelli, o qual sugere que 

um mito não é necessariamente uma historia falsa ou inventada; é, isso sim, 

uma  historia  que  se  torna  significativa  na  medida  em  que  amplia  o 

significado de um acontecimento individual (factual ou não), transformando- 

o na formalização simbólica e narrativa das auto-representações partilhadas 

por uma cultura. (PORTELLI, 2005: 121) 

 

Ora, o mito nunca está pronto ou acabado, mas em constante processo de 

(re)construção e (re)elaboração. Pensando nesse processo de construção histórica da 

memória, pretendo analisar em minha tese de doutorado as diversas camadas de 

discursos biográficos produzidos sobre Pelé desde a década de  1960
  

e assim, 

perceber as  estratégias  narrativas  de concepção,   fabricação,   consagração   e   

perpetuação   do   mito,   bem   como   suas atualizações, releituras e reelaborações ao 

longo dos anos.  

Também   no   mês   de   janeiro   de   2014,   um   comercial
    

da   rede   de 

supermercados Carrefour trazia Pelé sobre um trono, trajado de rei, portando um cetro e 

emitindo decretos destinados ao povo brasileiro. Diante de uma intriga inicial, comecei 
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a  questionar  certos  valores  arraigados  e  de  certa  forma,  impostos  ao  cenário 

futebolístico e cultural brasileiro. A imagem de Pelé encontra-se hoje publicamente 

associada à figura de um rei, essa associação  imediata é fruto de uma  tradição  já 

repetida exaustivamente há pelo menos 50 anos pela imprensa, cinema e literatura, 

processo esse que reforça cada vez mais esse imaginário sobre Pelé. Quando Nelson 

Rodrigues usou pela primeira vez o termo “rei” para  se referir a Pelé em crônica 

publicada no dia 25 de março de 1958, não tencionava levar o termo tão a sério como 

hoje em dia se pode observar. Entendo como um exagero poético de um cronista que, 

semelhantemente, pouco tempo antes havia se referido a Didi como “príncipe etíope”, o 

que evidencia um costume de Nelson Rodrigues em criar títulos para jogadores. No 

entanto, essa crônica de Nelson Rodrigues acabou sendo de vital importância para as 

construções futuras do mito do “rei”, pois foi recuperada posteriormente com outros 

sentidos, já abrangendo o Pelé super vencedor, multicampeão e “atleta do século”, nível 

que o mesmo ainda estava longe de alcançar em 1958, ano da publicação da crônica: 

verdadeiro garoto,  o  meu  personagem anda  em campo  com  uma  dessas 

autoridades irresistíveis e fatais. Dir-se-ia um rei, não sei se Lear, se 

imperador Jones, se etíope. Racionalmente perfeito, do seu peito parecem 

pender mantos invisíveis. Em suma: — Ponham-no em qualquer rancho e sua 

majestade dinástica há  de  ofuscar toda a  corte em derredor. O  que  nós 

chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. E Pelé leva sobre 

os demais jogadores uma vantagem considerável: — a de se sentir rei, da 

cabeça aos pés. (grifo meu) 

 

Pouco tempo após essas palavras de Nelson Rodrigues, o mito do rei se 

potencializou e se naturalizou de tal forma ao ponto de ser usado em discursos 

nacionalistas que se pretendem exaltar uma dita “identidade brasileira” – quem nunca 

ouviu a frase “Somos o país do futebol e temos o Rei do Futebol”? – Pretendo, portanto, 

investigar como se deu o passo a passo dessa fabricação monárquica de Pelé nas 

narrativas biográficas, como o mito do “Rei” teria sido construído historicamente pelas 

diversas vozes que ousaram coroá-lo. Quero pesquisar como o mito tomou rumos e 

sentidos diferentes em cada época e em cada biografia escrita tanto no período em que 

esteve em atividade, quanto no período posterior à sua aposentadoria do futebol, pois 

entendo que em ambos os casos, os marcos referenciais de sua vida, criados pelos 

biógrafos, mudam de forma significativa  e  ajudam  a  perceber  a  constante  renovação  

biográfica  do  mito.  É importante lembrar ainda, que as primeiras biografias sobre Pelé 

foram escritas em uma época em que o futebol não era um fenômeno totalmente 

midiatizado como podemos perceber hoje. Portanto, será necessário fazer essa 

contextualização para melhor compreender a escrita de cada biógrafo em seu contexto 

histórico específico. 
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Desnaturalizando a escrita biográfica e enxergando-a como uma invenção, 

tecerei reflexões que evidenciem que todo processo de “legitimação” ou “consagração” 

não é natural ou espontâneo, mas que existe uma historicidade, um contexto ou uma 

necessidade que precisam ser levados em conta.  

Algo importante para se pensar, é que se por um lado, Pelé é reverenciado 

por seus números no futebol, por outro, pelo menos no Brasil, sua figura é dúbia. 

Costuma-se geralmente fazer uma distinção entre “Pelé” e “Edson”, como se fossem 

duas personalidades distintas. Frente a isso, pode-se afirmar que o processo de invenção 

biográfica tomou rumos diferentes quando Pelé encerrou sua carreira futebolística, 

abrindo, assim, espaço para uma distinção até hoje presente entre o homem (rotulado de 

“alienado”, “analfabeto político”, cheio de falhas e defeitos) e o Rei (inquestionável 

pelo “talento”, “determinação”, etc). Pretendo, com base na leitura e problematização 

das biografias, investigar em qual momento se deu esse processo de divisão e quais suas 

implicações dentro da intriga. O próprio Pelé divide seu “eu” em duas facetas, pois 

sempre nas entrevistas sobre seu passado futebolístico, refere-se a si mesmo como “o 

Pelé” na terceira pessoa, ao mesmo tempo em que se autodenomina no presente apenas 

como  “Edson”.  Essa  atitude  por  parte  de  Pelé  exemplifica  a  maneira  como  os 

indivíduos, ao falarem de si mesmos, enxergam suas vidas ou seu passado de forma 

compartimentada, em etapas bem divididas e pretensamente coerentes com a finalidade 

de formar um “todo único”.  O jornalista esportivo Wladimir Paulino do portal UOL, 

destacou em texto
 
sobre os 70º aniversário de Pelé, a forma como o mesmo interage 

com o mito criado sobre sua pessoa: 

 

Pelé, o jogador de futebol é hoje uma espécie de alterego de Édson, esse não 

tem idade. Parou no tempo, assim como parava para dar uma cabeçada ou o 

famoso soco no ar, marca registrada ao fazer um de seus mil e tantos gols. 

Ao longo da carreira, o mito solidificou-se e suplantou o homem Édson - é 

assim que prefere ser chamado. Quando a bola parou de rolar, o próprio 

homem tratou de alimentar o mito, referindo-se a si mesmo como outra 

pessoa. Talvez seja por isso e, obviamente, por tudo o mais, que resolveram 

chamá-lo de rei. 

 
Essa atitude evidencia, ainda, o modo como Pelé lida com o mito, pois 

enxerga-o de forma acabada, inalterada e cristalizada, embora se possa afirmar que sua 

visão sobre si mesmo passa inevitavelmente por mudanças com o passar dos anos. 

Portanto, analisar como o ex-futebolista lidou com o mito em sua autobiografia (2006) 

consiste em um dos pilares desse trabalho. 

breve passar de olhos em catálogos de editoras, estantes de livrarias ou 

suplementos literários de jornais leva qualquer observador, ainda que 

descuidado, a constatar que, nos últimos 10 anos, o país vive uma espécie de 

boom de publicações de caráter biográfico e autobiográfico. É cada vez maior o 
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interesse dos leitores por um certo gênero de escritos – uma escrita de si - , que 

abarca diários, correspondência, biografias, autobiografias, independentemente 

de serem memórias ou entrevistas de história de vida, por exemplo. (GOMES, 

2004: 7) 

Essa atitude evidencia, ainda, o modo como Pelé lida com o mito, pois 

enxerga-o de forma acabada, inalterada e cristalizada, embora se possa afirmar que sua 

visão sobre si mesmo passa inevitavelmente por mudanças com o passar dos anos. 

Portanto, analisar como o ex-futebolista lidou com o mito em sua autobiografia (2006) 

consiste em um dos pilares desse trabalho. 

 

Os diferentes usos do biográfico: uma análise  prévia das biografias de Pelé 
 

Um breve passar de olhos em catálogos de editoras, estantes de livrarias ou 

suplementos literários de jornais leva qualquer observador, ainda que 

descuidado, a constatar que, nos últimos 10 anos, o país vive uma espécie de 

boom de publicações de caráter biográfico e autobiográfico. É cada vez maior o 

interesse dos leitores por um certo gênero de escritos – uma escrita de si - , 

que abarca diários, correspondência, biografias, autobiografias, 

independentemente de serem memórias ou entrevistas de história de vida, por 

exemplo. (GOMES, 2004: 7) 

 

A constatação feita por Ângela de Castro Gomes pode ser facilmente 

comprovada em uma rápida passagem entre as estantes das modernas livrarias de grande 

porte em qualquer parte do país. Biografias e autobiografias brotam a cada semana 

narrando a vida dos mais variados indivíduos.   O mercado editorial, por sua vez, já 

percebeu a vendagem desse tipo de publicação e cada vez mais intensifica suas edições 

e reedições de biografias e autobiografias. É um fenômeno que os historiadores não 

devem desprezar, pois essas obras carregam leituras e visões distintas da história de vida 

de indivíduos e da sociedade em que viveram. Mais do que visões diferentes, são 

escolhas, silêncios e ênfases diferentes. Como escreveu Pierre Bourdieu, a ideia de se 

fazer uma biografia completa ou  “definitiva” e “oficial” como o mercado editorial 

costuma chamar, é uma ilusão. Cada biógrafo faz suas escolhas do que deve ser relatado 

e o que não deve ser exposto, fragmentando inevitavelmente o indivíduo. 

Assim, toda narrativa biográfica é, portanto, uma construção artificialmente 

ordenada do tempo e da vida. A esse respeito, Benito Bisso Schimidt escreveu em tom 

exclamativo sobre a impossibilidade de se escrever uma vida em sua integralidade: 

“Que pretensão! Pensar que é possível escrever uma vida, que as linhas ordenadas de 

um  texto  podem  expressar  os  inúmeros,  descontínuos  e  contraditórios  fios  de  um 

destino pessoal” (SCHIMIDT, 2009: 132). Sabendo dessas particularidades da narrativa 

biográfica, creio ser desafiador e estimulante comparar os vários discursos de diferentes 

autores que viveram em épocas distintas, mas que tiveram a “pretensão” de escrever 
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sobre um mesmo indivíduo.  É, sem dúvida, uma experiência que contribui no sentido 

de compreender o processo de invenção e reinvenção de várias memórias e identidades 

sobre uma mesma pessoa. Dentro do vasto universo das publicações biográficas, 

destaco para meu trabalho as biografias sobre Pelé. 

Em  levantamento  que  fiz  em  sites  de  livrarias  e  sebos  virtuais,  pude 

constatar que existe um total de 12 biografias (escritas por brasileiros) sobre o ex-atleta, 

as  obras  datam  desde  o  ano  de  1961  (ano  da  primeira  biografia)  até  2014,  ano 

importante para o futebol mundial e nacional com a realização da Copa do Mundo no 

Brasil. Essa perspectiva já trouxe outra leitura do mito, apontado como um dos 

responsáveis pelo fato do país sediar uma Copa, tendo em vista sua participação em três 

das  cinco  conquistas  brasileiras,  fato  que  teria  colocado  o  país  definitivamente  no 

cenário mundial do futebol. Por isso, meu recorte temporal se dá de 1961 a 2014. Além 

das biografias, a autobiografia de Pelé (2006) também fará parte de meu acervo de 

análise. Basicamente, a pesquisa será viabilizada pela leitura, análise e problematização 

do material citado, tentando perceber a historicidade do mito do “rei” e seus diferentes 

sentidos para cada autor e época. Pode-se afirmar, portanto, que as biografias e 

autobiografias constituem-se como objeto de pesquisa e documentos/fontes ao mesmo 

tempo, no entanto, são encaradas sempre na perspectiva colocada por Le Goff  (1995) 

do “documento monumento”. 

Como sugeriu a socióloga Gabriele Rosenthal em seu texto A estrutura e a 

Gestalt das autobiografias e suas consequências metodológicas, não buscarei uma 

pretensa “realidade por trás do texto”, muito menos uma verdade silenciada nas 

narrativas biográficas sobre Pelé, mas sim enxergar o texto enquanto uma construção, 

ou como sugere a autora, como uma “realidade em si mesma”. Pretendo discutir as 

narrativas biográficas e problematizar a forma como o mito do “rei” foi 

apropriado, discutido e atualizado em cada narrativa, tentando mapear, por exemplo, as 

diferentes compreensões sobre o mito e seus diferentes usos e formas de consagração. 

Verificarei em cada narrativa o uso  de  adjetivos  e  terminologias  que  atestam  uma  

“divinização”,  afirmação  e legitimação de Pelé por parte de seus biógrafos. Creio que 

essas memórias publicizadas são essenciais para perceber os diversos sentidos, 

criações, apropriações e usos do mito “Rei Pelé”. 

Pretendo analisar como as narrativas buscaram atualizar a mitologia do “rei” 

em cada época, percebendo assim a permanência ou surgimento de novos elementos 

nessa mitologia, como em cada período os sentidos do herói/mito mudam de acordo 

com as necessidades ou estereótipos de cada época– como por exemplo, a ideia 

corriqueira comum na atualidade de “garoto pobre e negro que venceu na vida”. Um 
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exemplo disso pode ser encontrado na biografia escrita pela jornalista Angélica Basthi, 

“Pelé, estrela negra em campos verdes” (2008). A autora produz um sentido 

contemporâneo para a trajetória de Pelé no que diz respeito à superação de vida. 

Os moleques do Sete de Setembro não imaginavam que, entre eles, estava o 

garoto negro que, ironicamente, ajudaria a consolidar a identidade do 

brasileiro que, de ‘pé-de-chinelo’, passa a comedor de caviar. (BASTHI, 

2008: 28) 

 

Como autora situada no século XXI, portanto, numa época posterior às conquistas 

sociais dos negros, sendo também contemporânea das atuais lutas por mais direitos e 

contra o racismo, Angélica Basthi projetou um sentido para Pelé como sendo uma 

referência nos avanços do ideal ainda distante de igualdade racial no Brasil, pois exalta, 

em uma leitura mais politizada do mito, como “garoto coroado rei 70 anos depois 

da escravidão” (Idem, 2008:74). 

No contexto em que Pelé estava em início de carreira, o mito ainda estava 

em processo inicial de fabricação, portanto era costume dos primeiros biógrafos 

associarem seu advindo ao mundo do futebol a uma “providência divina”, tendo Pelé 

como sendo o “redentor” do Brasil e da seleção brasileira após a famigerada “tragédia” 

da copa de 1950 e a posterior eliminação para a Hungria nas quartas de final da Copa de 

1954, realizada na Suíça. O jornalista Mário Filho (1908-1966), autor da segunda 

biografia sobre o ex-atleta intitulada “Viagem em torno de Pelé” (1963), escreveu sobre 

o que chamou de caráter “messiânico” do ex-futebolista após as frustrações das Copas 

anteriores. Em capítulo intitulado “O Reino”, Mário Filho discorre: 

Demorou a  que,  no  Brasil, se  chamasse Pelé  de  Rei.  Não  por objeções 

republicanas. Mais por um medo, quase transformado em impotência, de 

admirar livremente. Na hora de admirar, o brasileiro se contém. Houve um 

tempo em que não se continha ou se continha menos. Sobretudo em futebol. 

[...] Tínhamos, inclusive, marcado data, local e tudo com a admiração antiga, 

fresca, espontânea, irresistível. Seria em 50 quando o Brasil conquistaria, sem 

a menor dúvida, o campeonato do mundo.  O 16 de julho trouxe a frustração. 

Muita gente jurou que não ia mais a futebol. Para que ir a futebol se não 

podia admirar ninguém? [...] Assim, Pelé era o Esperado. Um Messias do 

futebol. (FILHO, 1963: 282, 283) (grifo meu) 

 

Em   1963,   respirava-se   ainda   a   euforia   do   bicampeonato   mundial 

conquistado pelo Brasil em solo chileno no ano de 1962. É perceptível na escrita de 

Mário Filho, uma intenção de legitimar Pelé e colocá-lo como o maior futebolista 

brasileiro. A forma como o autor construiu sua estratégia argumentativa foi, de certa 

forma, reduzindo todos os jogadores anteriores a Pelé como sendo frustrantes. Até 

mesmo Didi, então o jogador mais famoso antes de Pelé, teve sua memória de “príncipe 

etíope” sobrepujada por novas interpretações: “Didi não era o Rei, o Rei era Pelé” 

(Idem, 1963: 283). Certamente, uma fala marcada pelo tempo, pela lembrança recente 

das duas Copas anteriores. Filho procura descrever um cenário futebolístico desolado e 
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carente de ídolos após a Copa de 1938, conjuntura que teria provocado nas pessoas o 

“medo  de  admirar”.    Segundo  afirma,  o  cenário  veio  a  se  agravar  e  entrar  em 

decadência após a Copa de 1950, torneio marcado pela derrota da seleção brasileira para 

o Uruguai em pleno Maracanã – o “maracanazo”. Pelé então teria surgido como um 

“rei”, como um enviado divino para sanar o sofrimento do povo brasileiro cansado de 

tantas derrotas no esporte bretão. 

Durante a leitura que fiz de algumas dessas obras, foi perceptível um forte e 

constante apelo à mitologia do “Rei do futebol”, além de uma visão de Pelé como sendo 

um ser dotado de dons extraordinários e predestinado ao sucesso desde a infância. É o 

caso, por exemplo, da biografia escrita pelo jornalista Luiz Carlos Cordeiro “De Edson 

a Pelé: a infância do rei em Bauru” (1997), onde além de “predestinar” Pelé, o autor 

coloca sua narrativa sobre a vida do ex-atleta como imparcial e totalmente de acordo 

com os fatos ocorridos, quase como um espelho que refletiria o passado: “Este relato, 

fiel à vida de Pelé, espelha onze anos de sua existência. [...] Mostra, principalmente, 

que ele já era determinado. E predestinado. Em tudo que se metia, em tudo que fazia, 

procurava ser o melhor. Fazia bem feito.” (CORDEIRO, 1997: 5) (grifo meu). S 

eguindo no mesmo rumo, a narrativa da biografia escrita por Angélica 

Basthi também cai na mesma conclusão determinista sobre a criança Pelé: “Descoberto 

ainda criança pelo técnico Waldemar de Brito, Pelé já mostrava em campo que era 

predestinado ao sucesso” (BASTHI, 2008: 9) (grifo meu). Mário Filho, por sua vez, 

escreveu que Pelé sempre teve plena convicção de que seria o que acabou se tornando, 

pois estava cumprindo uma “missão”: “Tinha uma missão a cumprir. Não era a glória 

pela glória o que perseguia. Sempre soubera que ia ser Pelé, o Pelé que todos admiravam 

agora” (FILHO, 1963: 285) 

Muito comum também são as visões dos biógrafos em relação a seu 

biografado, nas quais a criança explica perfeitamente o adulto e o adulto pode ser visto 

espelhado na criança. Dessa forma, o autor cai na ilusão de pensar o indivíduo enquanto 

uma unidade estável e coerente. Cordeiro desenvolve sua narrativa atribuindo adjetivos e 

pondo sobre a criança Edson Arantes do Nascimento, reconhecimentos que o mesmo só 

receberia muito tempo depois, após seus 17 anos: “Como era o menino, melhor dizer o 

príncipe, na cidade de Bauru? [...] Bauru foi apenas uma grande cidade do interior do 

Brasil onde ele morou. Foi onde realmente começou a coexistência do menino-deus do 

futebol com a magia da bola” (Idem, 1997: 5, 17) (grifo meu). Em outra passagem, 

Cordeiro insiste em uma “liderança nata” de Pelé, além de sugerir que sempre foi o 

melhor em tudo o que fazia. Tal narrativa evidencia uma visão idealizada do adulto Pelé 
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espelhada numa criança também idealizada e artificialmente fabricada para legitimar o 

mito do “gênio”: 

Líder e sempre o melhor, a princípio era um líder nato entre sua turma, além 

de ser sempre o melhor nos jogos de pião, bolinha de gude, papagaio (pipa) e 

nas  brincadeiras de  “salva”,  nas  quais  era  sempre  o  único  que  não  era 

capturado e que sempre salvava seu grupo. (CORDEIRO, 1997: 29) (grifo 

meu) 

 

A insistência em descrever Pelé como um sujeito “de infância sofrida” que 

“venceu na vida”, de “caráter” e “humilde” é outro recurso muito utilizado por seus 

biógrafos. Isso porque, segundo Ronaldo Helal, o mito, ao ser narrado e inventado, 

necessita desses artifícios para ser “humanizado” e assim criar vínculos com o leitor. O 

autor ainda ressalta que esse tipo de discurso é característica marcante da clássica 

“jornada do herói”: 
 

De certa forma, as narrativas das trajetórias de vida dos ídolos rumo à fama 

e ao estrelato apresentam muitas características semelhantes. Em quase todas 

observamos, por exemplo, a ênfase em uma perda ou dificuldade na infância 

juntamente com o talento nato que surge bem cedo. Mais adiante, temos 

provações no caminho do candidato a  herói que, de forma arrebatadora, 

vence os obstáculos e retorna de sua missão dividindo sua glória com seus 

semelhantes. (HELAL, 2002: 02) 

 

Na contramão das narrativas que coroaram Pelé, o jornalista Adriano Neyva 

lançou em 1976 sua não pouco ácida biografia “A verdade sobre Pelé: os exageros, o 

mito e a história de um desertor”. O mote para seu livro foi a recusa de Pelé em disputar 

a Copa de 1974 pela seleção brasileira. Aparentemente magoado e desiludido com tal 

ato, Neyva ousou rebater o mito e apresentar leituras questionadoras e que colocam Pelé 

apenas como mais um bom jogador da história do futebol brasileiro, não mais como 

“rei”. O preço foi alto: segundo o portal Globo Esporte, a obra foi recolhida em duas 
 

semanas e nunca mais reeditada, sendo encontrada atualmente apenas em sebos. A capa 

do livro, que traz uma foto de Pelé tirando o uniforme da seleção brasileira após uma 

partida de futebol, sugere que a intenção do autor era “desnudar” o mito, como se 

quisesse mostrar uma “verdade” antes escondida ou ignorada. O trecho a seguir, retirado 

de seu prefácio, exemplifica um pouco a tonalidade do discurso de Neyva: 

Pelé teria feito jus ao culto, ao fanatismo, à religião da qual se tornou símbolo, 

imagem e deus? Essa indagação tem resposta neste livro, cujo objetivo é o de 

preservar a história do futebol brasileiro das deturpações originárias da 

vertiginosa e comercializada ampliação do mito. 

Por fim, são essas diferentes narrativas e interpretações da memória do mito 

do rei” que desejo problematizar numa perspectiva histórica, percebendo assim suas 

permanências, mudanças, utilizações e atualizações e embates. 
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IGREJA E RESISTÊNCIA NA BAIXADA FLUMINENSE EM TEMPOS DE 

REPRESSÃO MILITAR (1964-1985). 

PETER SANA. 

Programa de Pós-Graduação em História Social: Poder, Identidades e Ensino de 

História – UERJ/FFP. 

INTRODUÇÃO. 

Este presente trabalho aqui apresentado faz parte de uma longa pesquisa que 

realizamos desde 2007, e conta com alguns resultados e outros esclarecimentos que têm 

contribuído para melhor compreensão da história de luta dos movimentos sociais na 

Baixada Fluminense.
1
 

Ademais, também precisamos compreender melhor o papel da Igreja no período 

pré-golpe de 64 e sua postura conseguinte, que por sua vez foi determinante, 

principalmente no período após 1970, quando se intensificou a resistência e também a 

repressão dos militares e simpatizantes ao modelo autoritário de governo. 

Em nossas recentes análises, compreendemos que o papel da diocese de Nova 

Iguaçu na liderança dos movimentos sociais que foram surgindo como alternativas de 

resistência criou um cenário de importante participação política vinculada ao projeto 

cristão de resgate de fiéis, visto o grande crescimento do cristianismo na Baixada 

Fluminense. Este resgate reaproximou a Igreja das classes menos abastadas e 

reformulou o pensamento e a atuação católica nas comunidades (SANA, 2009). 

As CEB’s (Comunidades Eclesiais de Base) foram uma alternativa da Igreja que 

buscou atender as demandas de luta em tempos de repressão no Brasil. Segundo 

Leonardo Boff, as CEB’s são uma nova maneira da Igreja atuar no âmago da sociedade, 

e partem do princípio da existência de uma resposta específica a uma conjuntura, isto é, 

uma nova experiência eclesiológica sendo ressignificada de acordo com as novas 

demandas sociais e políticas de acordo com a urgência do período (2008, p. 18-19). 

                                                           
1
 Neste caso, o conceito de Baixada Fluminense que estamos utilizando compreende a área de atuação da 

Diocese de Nova Iguaçu, e não à extensão geográfica que demanda outros municípios. Consideramos essa 

atuação nos atuais municípios de Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo, São João de Meriti, 

Queimados, Japeri e Paracambi. 
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A urgência de pessoas na Igreja que pudessem orientar os novos caminhos fez 

com que houvesse uma reaproximação da comunidade e deixasse de se manter nos 

caminhos que a levavam somente para uma elite, sem atuação social, apenas orientada à 

espiritualização (SANA, 2009, p. 8-20). “Não se trata da expansão do sistema 

eclesiástico vigente, assentado sobre o eixo sacramental e clerical, mas da emergência 

de uma outra forma de ser Igreja, assentada sobre o eixo da palavra, da caridade e do 

leigo” (BOFF, 2008, p. 19). 

Com essa nova maneira de agir da Igreja, a atuação política dos leigos e dos 

religiosos voltados para a prática da Teologia da Libertação
2
 passou a incomodar certos 

setores da elite e também ao governo militar.  

Entre 1974 e 1978, o governo de Geisel caracterizou-se por ter uma dicotomia 

entre a política de liberalização e a realidade dura que ainda focava esforços com a 

segurança e manutenção interna do regime militar. Esta intensificação das medidas que 

protegessem o Estado se deu à medida que o crescimento dos direitos humanos 

afrontava a maneira com que os militares levavam adiante seu sistema político. E foi 

neste ambiente repressivo que a sociedade encontrou amparo na Igreja e obteve resposta 

da mesma na medida que os religiosos buscavam dar conta do suporte às massas, quer 

seja no âmbito espiritual ou no campo das políticas sociais (ALVES, 1984, p. 200). 

1 – REPRESSÃO E RESISTÊNCIA POPULAR NA BAIXADA 

FLUMINENSE. 

Conforme o Brasil foi se desenvolvendo politicamente após o Golpe de 1964, os 

pronunciamentos dos generais em relação à atuação de alguns bispos e padres que 

simpatizavam com a Teologia da Libertação se tornavam cada vez mais constantes no 

que diz respeito à crítica sobre a conduta dos religiosos. Como exemplo desta atuação 

                                                           
2
 Segundo Leonardo Boff (1980, p.38), a Teologia da Libertação é a reflexão crítica no horizonte da fé 

sobre a prática humana. Essa teologia parte do princípio de que a Igreja, como uma instituição que deve 

liderar a busca por caminhos de justiça e paz, busca trazer aos sujeitos a consciência do cativeiro para a 

produção de ideias críticas para a geração de uma proposta de paz e equilíbrio na vida aqui. “Uma das 

tarefas da Igreja é inserir-se no povo. Ela compõe um lugar legal onde pode exercer a livre crítica” 

(ibidem, p.40). Portanto, essa teologia procura empenhar os homens, quer sejam cristãos ou não, à 

denúncia às ideologias imperiais que mantém as classes menos abastadas reféns da pobreza e da 

violência, sem nenhuma possibilidade, ou quase nenhuma, de reagirem contra esta opressão e cativeiro 

(ibidem, p.42). “A Teologia da Libertação não nasceu volunteristicamente. Constitui-se como um 

momento de um processo maior e de uma tomada de consciência característica dos povos latino-

americanos” (ibidem, p.27). 
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desafiadora da Igreja
3
, temos o Bispo Dom Adriano Hypólito, nosso principal exemplo 

de atuação na Baixada, que buscou diversas maneiras de compreender o contexto social 

em que a Diocese de Nova Iguaçu estava inserida e buscou respostas para os dilemas, 

desafiando a ordem dos militares vigente. Também temos exemplos de outros líderes, 

como o Cardeal-Arcebispo de São Paulo Dom Paulo Evaristo Arns, dizendo em 

público, como resposta aos pronunciamentos dos generais, que estava a serviço de Deus 

e do Povo, não de um general, como eles pensavam (CASTRO, p. 10). 

Dom Adriano Hypólito, em entrevista ao Jornal do Brasil (03/08/1986) relatou o 

quanto a Igreja era visada durante o governo militar. Não foram poucos os membros das 

comunidades que pagaram caro com o engajamento eclesial, mesmo que não tivessem 

conotação religiosa, pois o clero em si passou a ter uma identidade de atuação política 

que assustava demais o governo militar. 

O bispo segue, ainda, dizendo que a democracia sempre foi marcada pelo 

elitismo, e não havia condições de participação do povo, propositalmente pensado pela 

elite, que não se aproximava desses grupos para o diálogo e aceitação de um estado 

miserável que deveria ter maior preocupação pelos ideais de dignidade e igualdade 

social. O único momento em que o povo tinha alguma participação era em época de 

eleições, por isso o bispo considera tão importante as CEB’s e as associações de 

moradores, que juntavam a comunidade para um debate franco e que propunha um novo 

estado de consciência e emancipação do povo. 

Quando o repórter Jorge Antônio Barros questiona a prioridade da Igreja na 

região (de atuação da diocese), o bispo responde: 

Uma atividade que decorre necessariamente da evangelização, e é muito mal 

entendida, é a participação dos organismos pastorais nas grandes causas do 

povo: emprego, subemprego e desemprego, salários, greves, reivindicações, 

transportes, ocupação de terras para trabalho, problemas dos conjuntos 

                                                           
3
 Compreendemos que a Igreja, enquanto uma instituição conservadora, buscou alternativas para manter-

se ativa na sociedade e, além do mais, conservar sua cultura e seus ritos religiosos e formas de 

compreender a realidade que a cerca. No entanto, grande parte da Igreja se manteve alinhada ao golpe, 

todavia, alguns bispos, padres e religiosos em geral puderam criar um novo debate político que afrontava 

a maneira com que a política militar resolvia os problemas políticos e econômicos, além da maneira com 

que repreendia possíveis rebeldias contra o sistema. Tratamos em nossa pesquisa uma crescente tomada 

de partido de religioso, que não representavam o todo da Igreja, mas que tinham uma participação ativa 

nas comunidades mais pobres nas quais atuavam como líderes religiosos e também, doravante, como 

líderes comunitários. 
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habitacionais, etc, - tudo que se pode resumir em marginalização do povo no 

processo social (DOM HYPÓLITO). 

Um dos grandes problemas em Nova Iguaçu era a situação das terras que não 

eram exploradas enquanto milhares de pessoas tinham a necessidade de trabalhar para 

satisfazerem suas necessidades básicas urgentes, como moradia, vestuário e 

alimentação. 

Buscando uma compreensão macro deste fenômeno, entendendo o conceito de 

desenvolvimento como expansão da capacidade produtiva, o Brasil após 1950 passou a 

ter grande dependência do capital externo, sem autonomia (capacidade de gerar seu 

próprio crescimento). Sem autonomia econômica, o brasil se desenvolve entrelaçando o 

capital nacional ao estrangeiro, que por sua vez, está atrelado ao Estado (ALVES, 1984, 

p. 19). 

O desenvolvimento dependente não mantém, necessariamente, um país 

estagnado, mas gera uma distorção agravando as disparidades entre as regiões do país e 

entre alguns postos de trabalho, acentuando ainda graves problemas na distribuição de 

renda (ibidem, p.20). 

A cooperação das forças internas com os interesses estrangeiros se deu pela 

possibilidade de criação de um sistema de “clientelismo” que beneficie a classe interna 

quando sua política está alinhada aos interesses externos. Deste modo, a dominação do 

sistema internacional ocorre de uma maneira mais intensa (ibidem, p. 21). 

O governo de João Goulart promoveu diversas restrições aios investimentos 

multinacionais, apoiando uma política nacionalista, o que fez aumentar a mobilização 

de setores anteriormente marginalizados da população, e a classe trabalhadora passou a 

se organizar e ser apoiada pelo governo (idem). 

Esta rápida organização da classe trabalhadora obrigou as classes mais altas a 

renegociarem algumas exigências feitas pelos trabalhadores, assustando as classes mais 

altas e promovendo certa tensão (ibidem, p. 22). 

Não obstante, em entrevista citada acima, o bispo de Nova Iguaçu contextualiza 

essa necessidade de renegociar certos problemas causados por ocupações em terras que 



462 

 

não estão sendo usadas. Primeiramente destaca a postura da Igreja em não incentivar e 

nem organizar as invasões nas terras,  

(...) mas diante dos fatos consumados e diante dos apelos de irmãos sofridos, 

procurou tomar uma posição cristã e humana: mediar para encontrar a 

solução mais adequada, sem violência, sem derramamento de sangue. Posso 

dizer que durante o regime militar, nosso trabalho foi frustrado pela 

prepotência e pela noção absoluta da propriedade. Nos conflitos, a regra 

durante o governo militar era a polícia evacuar, com violência os humildes e 

pobres, dando sempre razão aos fortes, aos poderosos, aos donos do poder. O 

trabalho de conciliação, de justiça e de caridade tentado pela Igreja era 

tachado de subversivo, de marxista, de comunista. Felizmente as coisas 

melhoraram. O atual Governo do Estado do Rio tem se mostrado sensível ao 

problema e, na medida do possível tem tomado a defesa do pequeno e do 

pobre. Foram desapropriadas algumas áreas, em Campo Alegre e no mutirão 

de Nova Aurora (idem). 

E quando questionado sobre a importância da participação da Igreja na luta dos 

sem-terra, o bispo respondeu: 

Reforma Agrária é muito mais do que somente distribuir terra. É 

solidariedade cristã de todas as comunidades católicas, através da formação 

de lideranças, através também do sacrifício. Veja o exemplo do Pe. Josimo, 

assassinado em Imperatriz por ordem de latifundiários (idem). 

Esta identidade de luta da Igreja foi tomando conta de suas mais diversas áreas 

de atuação. Esta identidade veio como a construção de um significado, um atributo, e 

este autoconhecimento também foi passado para aqueles que de alguma forma eram 

atingidos pela experiência com a luta travada pela atuação eclesial, como uma 

construção daquilo que se quer ser ou parecer aos outros, como revela Castells (2003, p. 

2). 

Seguiremos adiante traçando um perfil de como esta atuação da Diocese de 

Nova Iguaçu contribuiu para a emancipação do sujeito oprimido pelo regime militar e 

como a identidade de luta contribuiu para solucionar algumas limitações políticas e 

econômicas em nível de participação popular. 

2 – DA CRISE AO RESSURGIMENTO DA LUTA POPULAR. 

Como dissemos anteriormente, a Igreja reconstruiu sua identidade a partir da 

atuação junto à resistência popular, não só contra o regime militar, mas em relação a 

toda opressão causada pela miséria e pela violência a qual estava sujeita e conforme a 

acentuação desses problemas sociais entranhavam no âmago da sociedade menos 

abastada. 
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O grande problema que gerou a crise de liberdade no campo de atuação política, 

além dos problemas que acentuavam as desigualdades sociais, a tomada de decisão da 

Diocese de Nova Iguaçu reconfigurou os processos de emancipação humana. 

Entendemos este processo de consciência social como um movimento que vai se 

construindo de acordo com o contexto social, político e econômico com que o indivíduo 

ou a instituição está inserida (IASI, 2007, p. 12). Contudo, este processo vai se 

formando de acordo com o modo que o pensamento novo entra em contradição com 

valores anteriores, produzindo um aumento produtivo em níveis de emancipação deste 

novo sujeito consciente. Segundo Iasi, tudo acaba ocorrendo no contexto da luta de 

classes, que modelando os conceitos e atribuindo valores ligados às novas perspectivas 

deste sujeito (ibidem, p. 8). 

Castells nos propõe três tipos de identidades, estas que nos apropriaremos para 

ilustrar este novo momento da Igreja na Baixada Fluminense, e traremos também a nova 

perspectiva deste sujeito que se forma neste cenário de luta. Para tanto, expõe o autor, 

uma identidade legitimadora é o traço da apropriação das instituições dominantes em 

busca de racionalizar a dominação sobre os atores sociais (opt. cit. p. 4). Em contexto 

pós-golpe, a busca por essa legitimação também se fez do uso da força, pois havia uma 

constante luta entre a busca pela legitimação de uma ideologia dominante, e os novos 

agentes sociais que emergiam em meio ao cenário de injustiça e insatisfação com os 

problemas sociais. Surge a identidade de resistência, que traz à tona toda a experiência 

dos que eclodem de posições/condições de extrema pobreza, ou desvalorização pelas 

imposições da dominação (idem, p.4-5). Por último, a identidade de projeto, em que os 

atores sociais se apropriam daquilo que faz parte de sua realidade, recriam sua 

identidade redefinindo sua posição na sociedade, mudança essa capaz de trazer novas 

transformações na estrutura social (idem). 

Os organismos que caracterizam a sociedade e institucionalizam um tipo de 

identidade colaboram com o engessamento na dinâmica social, gerando um modelo de 

poder que é extremamente voltado para os organismos institucionalizados, sem recorrer 

tanto às singularidades existentes nos espaços políticos alternativos (ibidem, p. 6). 

Uma luta constante da Igreja era desfazer dos valores que compactuavam com 

sua atuação até metade do século XX. A Igreja voltada apenas para a espiritualidade, se 
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afastava dos caminhos que, após 1964, com o acirramento e a perseguição aos 

considerados subversivos, traziam uma nova identidade de luta da Igreja. Era uma 

identidade de projeto que previa a participação da instituição eclesial no combate à 

perseguição das classes menos abastadas. 

Não há dúvidas do quanto essa nova identidade clerical contribuiu para a luta 

popular no Brasil. No nosso foco de estudo, ou seja, a Diocese de Nova Iguaçu, a 

atuação do Bispo Dom Adriano Hypólito, temos a clareza das ressignificações que a 

resistência sofreu mediante esta mudança. 

Compreendemos que houve também resistência de religiosos que não se 

alinhavam ao novo projeto evangélico da diocese, como o exemplo do Pe. Ros, no 

bairro do Riachão, em Nova Iguaçu. Até hoje (2017), quando buscamos compreender 

todo o contexto desta rejeição daquela comunidade, entramos em conflito com uma 

postura um tanto quanto estranha, de acordo com nossas conclusões sobre a importância 

da atuação do bispo. Percebemos que falar deste período é como conspirar contra os 

novos rumos da diocese, algo que parecia ser punido por possíveis radicais que 

trabalhavam em favor do bispo, inclusive com uso de violência. 

Porém, nos manteremos em outro foco, por enquanto, para que consigamos dar 

mais um passo no nosso objetivo aqui, que é esclarecer as novas posturas de resistência 

da comunidade iguaçuana e sua nova identidade de luta. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Embora segundo Castells quanto mais a história e tradição de um povo perdem 

espaço para as novas ideias e estilos de vida dominantes, mais são forçadas a negociar 

sua tradição e estilo de vida (ibidem, p.8), as pessoas tendem a se agruparem em um 

processo de resistência quanto a individualização e criarem sentimentos de pertença a 

um determinado lugar, criando uma certa identidade cultural e comunitária. E o 

movimento de resistência pelos interesses em comum de tais indivíduos reforça esta 

tônica identitária (ibidem, p. 73). 

O que queremos propor, no entanto, é que as necessidades de luta, de 

participação política, orientados também por esta nova identidade da Diocese de Nova 

Iguaçu, criou um sentimento de pertencimento a uma causa maior que a própria Igreja e 
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à comunidade como uma instituição orgânica. Ela uniu grande parte dos que se sentiam 

expostos pelas condições sociais do país, e principalmente de sua cidade ou de seu 

bairro, recriando um universo de luta pautado nas exigências que sua emancipação 

humana trouxe à tona com certo esclarecimento de sua condição social.  
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A presença portuguesa no Malabar (séculos XVI-XVII): os enfrentamentos 

culturais nas narrativas de Zinadim e Diogo Gonçalves 

 

Priscila Ketlin Garcia Oliveira
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Introdução: 

Em 27 de maio de 1498 Vasco da Gama desembarcou em Calicute, na costa 

sudoeste da Índia. Esse marco, sem dúvida, iniciou uma nova história na Índia e nas 

relações entre a Europa e o Oriente. O oceano Índico foi sempre um lugar de comércio 

intenso, de grande tráfego e de circulação de pessoas.  

Na visão ocidental o Oriente sempre pareceu algo muito distante 

geograficamente e exótico culturalmente. Houve contato entre o Ocidente e o Oriente 

antes da Época Moderna, mas ocorreu em tempos longínquos na Idade Antiga. Portanto, 

o Oriente à luz dos “descobrimentos” incitava as imaginações europeias e o imaginário 

medieval norteava as preconcepções lusitanas sobre o território oriental e o que 

significava e representava o Oriente. 

Ao projetar estereótipos sobre o Oriente, o Ocidente o caracterizava como uma 

realidade “fantástica”, rico das mais diversas concepções paradisíacas e infernais. Além 

dos locais que compunham o Oriente próximo como a Terra Santa, considerada centro 

do mundo, e os reinos islâmicos no Mediterrâneo, as regiões asiáticas eram apresentadas 

nas descrições europeias medievais como locais cercados por ambientes selvagens, 

inabitados devido ao clima agressivo, ou habitados por criaturas bestiais e lendárias 

(SILVA, 2012: 17).  

Contudo, para a surpresa deles, os portugueses chegaram num continente 

extremamente movimentado e diversificado. Havia relações políticas e econômicas 

estabelecidas na região há anos, entre os diferentes reinos locais. Ademais, do ponto de 

vista cultural, havia uma oposição entre a forte identidade islâmica e a concepção das 

castas da cultura hindu o que possibilitou a construção de uma espécie de “fronteira 

étnica”
8
. Na região havia também algumas comunidades cristãs nestorianas e sírias, 

assim como a presença de muitos judeus oriundos da Europa ou de outras regiões do 

                                                           
1
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Oriente Médio. Foi esse universo complexo, muitas vezes acompanhado por tensões 

culturais e religiosas, grandioso por suas riquezas e potencialidades comerciais, que os 

portugueses encontraram no final do século XV (TAVARES, 2002: 51).  

Através dos contatos culturais entre os lusos e os habitantes da região diversas 

produções textuais foram escritas com o intuito de relatar as primeiras impressões sobre 

o “outro”. Mediante isso, essa comunicação é uma parte da nossa pesquisa de mestrado 

que é elaborada a partir dos escritos de dois personagens: o muçulmano Zainuddin 

Makhdum II (em português Zinadím) e do padre jesuíta Diogo Gonçalves. Ambos 

escreveram, em época muito próxima, uma história sobre a região do Malabar. Diante 

disso, temos como tema fundante a construção da alteridade nas narrativas e a análise 

das interpretações que cada autor elaborou sobre o outro em um contexto macro junto 

ao processo da expansão portuguesa na região do Malabar.  

Zinadím encontrava-se nesta região, ao sul da atual Índia, numa época pouco 

posterior às primeiras expedições portuguesas que chegaram ao continente – 

aproximadamente na metade do século XVI. Ele foi um observador contemporâneo do 

processo do estabelecimento dos portugueses no local, escrevendo suas memórias sobre 

as ações lusas em seu manuscrito “Tufhat al-mujahidin fi ba’d ahual al- burtukaliyyin” 

(O mimo do campeão da fé), terminado de ser escrito em 1583. O nosso segundo 

personagem, o padre jesuíta Diogo Gonçalves, durante a primeira década do século 

XVII, buscou produzir um conhecimento acerca da sua vivência missionária, 

imprimindo em sua escrita suas compreensões acerca da cultura hindu e da própria 

sociedade local do Malabar. Tal obra foi intitulada História do Malabar e foi terminada 

em 1615.  

 

A presença portuguesa e as narrativas de Diogo Gonçalves e Zinadím: 

A Índia já era conhecida pela Europa, desde a mais remota Antiguidade. Os 

geógrafos gregos e romanos conheciam a costa indiana e haviam assinalado o 

arquipélago indonésio. Mesmo em momentos de difíceis relações e não tão regulares, a 

Índia nunca foi totalmente ignorada pelos europeus. Era um lugar de desejos e sonhos 

que excitavam as imaginações ocidentais, em especial, no tocante às especiarias 

(PANNIKAR, 1977: 31).   
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Segundo o historiador Manuel Correia, o Malabar era significativo para os 

portugueses devido as suas contingências inevitáveis do seu comércio lucrativo e 

atrativo, pois os lusitanos não tinham de início qualquer plano de conquista (CORREIA, 

1997, 71). Entretanto, para que os seus projetos se concretizassem perceberam que 

deveriam conquistar diversos pontos estratégicos espalhados pelo Oriente, a fim de 

firmarem a sua presença nas redes de comércio, garantindo-lhes lucros. Pois, a 

territorialidade não era um fim instrumental, mas fundamental para viabilizar a rede de 

comércio (THOMAZ, 1994). 

Desta forma, o início e o desenvolvimento das relações diplomáticas entre os 

portugueses e os reis e príncipes do Malabar, era para uma possível permanência 

mediante a construção de fortalezas e de feitorias naquelas partes. A presença 

portuguesa no Índico nos seus anos iniciais de expansão não se constituíra de fato 

“conquistas”, no sentido de imposição de plena soberania régia da coroa portuguesa 

sobre os territórios asiáticos (FARIA, 2013: 25). Entre a chegada de Vasco da Gama à 

Índia em 1498 e ano 1505, a presença lusitana no continente dependeu das negociações 

com rajás locais. Somente no governo de Francisco de Almeida, entre 1505 e 1509, que 

foram edificadas fortalezas e houve a tentativa de imposição do monopólio português no 

comércio, “mediante o estabelecimento de um regime de licenças pagas (cartazes) sobre 

os navios mercantes que não fossem portugueses, mas transitassem pelos mares do 

Índico” (FARIA, 2013: 26) 

A região do Malabar era conhecida como a “terras da pimenta” e atraiu os 

portugueses. Contudo, os limites do território do Malabar nem sempre foram 

apresentados pelos autores de forma consensual. Em alguns documentos portugueses do 

século XV e XVI o termo Malabar era usado para designar todo o Sudoeste da Índia. Já 

o cronista muçulmano Zinadím limitava Malabar como o espaço compreendido entre o 

cabo de Camorim e o Canjarcote, que se situava a algumas léguas a norte de Cananor. 

Fernão Lopes de Castanheda em História dos Descobrimentos e Conquista da Índia 

pelos Portugueses e Gaspar Correia em Lendas da Índia fazem referência ao Monte de 

Eli, junto a Cananor, como a marca terrestre para identificar a Costa do Malabar. 

(SALES, 2015: 24-25). No entanto, para K. M Panikkar, Suhail E. e James John, o 

Malabar do período Antigo e Moderno compreendia a extensão de terra desde o Monte 
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Deli (Ezhimala) ao cabo Camorim (Kanyakumari) (PANNIKAR, 1977: 45). Neste 

segmento geográfico havia diferentes reinos como Cananor, Calicute, Cochim, 

Thekkenkur, Vadakkenkur, Quilon (ou Kollan ou Coulão) e Travancore
2
. Era um 

território muito diversificado culturalmente e etnicamente. 

Ao falar sobre a presença portuguesa na Índia não podemos deixar de 

mencionar a atuação missionária da Igreja Católica no Oriente, pois a expansão 

territorial e imperial portuguesa teve sempre como uma de suas características 

principais a forte presença da Igreja, aliada fiel nos “descobrimentos” e colonizações 

empreendidas pelo reino lusitano. A evangelização se apresentou como um dos 

melhores meios para garantir o processo de dominação portuguesa na Índia, e a aliança 

entre o poder político e o poder religioso possibilitou que a coroa portuguesa se 

estendesse a lugares mais distantes (XAVIER, 2009: 84).  

Neste processo, a Companhia de Jesus exerceu um papel fundamental no que 

tange ao desenvolvimento das missões católicas no Oriente. Incluída no conjunto de 

atuações delineadas pela Reforma Católica, e anos antes do Concílio de Trento (1545-

1563), por iniciativa de Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus foi criada. Ela acabou 

se tornando num dos elementos mais zelosos da Igreja Romana de meados do século 

XVI-XVII, onde sobressaíam a preocupação com a missão e os cuidados com a 

educação.  

Os dois séculos iniciais da presença desta Ordem no Oriente foram bastante 

úteis no que tange à escrita da história das missões jesuíticas e à elaboração de tratados 

sobre as crenças e os costumes dos povos nativos. A produção de escritos sobre a 

própria Companhia de Jesus foi estimulada desde os primórdios da existência da 

instituição. Eles reconheciam que a comunicação dos ideais e das metas da Companhia 

não ocorreria automaticamente, pois deveria ser amparada em uma base consistente e 

contínua. Desta forma, foi estabelecido um ideal de comunicação regular e frequente, o 

que propiciou a criação de uma massa documental abundante sobre a ação jesuítica 

(FARIA, 2009: 1-3).  

                                                           
2
Para mais ver PANNIKAR, op. cit, p. 45; SUHAIL, E, Muslim community of malabar and their literary struggles 

against the colonial powers: an evaluation. Thesis submitted to Jawaharlal Nehru University. Ney Delhi, 200, p. 13; 

JOHN, James. The portuguese and the socio-cultural changes in malabar: 1498-1663. Department of history - 

Pondicherry University, July 2003, p. 08. 



 
 
 

469 
 

 

Os relatórios e tratados dos missionários foram produzidos a fim de relatar para 

o público europeu o culturalmente “rústico”, esteticamente “medonho” e “moralmente 

deficiente” mundo dos indianos; tudo em nome dos interesses científicos, da informação 

“verdadeira” e da comparação etnográfica. 

Como estratégia para facilitar os processos de conversão e como tática de 

identificação também, os missionários tentaram estabelecer uma aproximação cultural 

com os grupos étnicos a serem evangelizados. Assim, a escrita sobre as práticas 

culturais das novas sociedades que os inacianos se confrontavam fomentou a construção 

de pontes e vínculos entre as culturas indiana e europeia.  

Essa aproximação constitui-se no exemplo claro de mediação cultural 

desenvolvida pelos inacianos na Índia. Muitos jesuítas ao tentarem traduzir para a sua 

linguagem uma cultura distinta da sua e viverem nos limites de cada cultura tornaram-se 

mediadores culturais. No sentido empregado por Gruzinski, esses missionários 

exerceram papéis de mediadores, pois, utilizaram sistemas de significados com 

diferentes chaves interpretativas da outra cultura para tentarem transmitir sentido e 

serem legíveis e interpretados por todos da sua cultura
3
.  

Esses jesuítas que buscaram estabelecer um contato entre as culturas são 

agentes que criaram sistemas práticos de comunicação simbólica entre sistemas 

governados por diversas hierarquias de sentido. Seguindo essa lógica, a ação 

missionária pode ser interpretada também como um “trabalho contínuo de recodificação 

cultural”, a partir de sofisticadas técnicas antropológicas e do conhecimento das culturas 

locais em um contexto prático de vida intercultural (MONTERO, 2006: 56). A partir 

desse ponto de vista, podemos também compreender a mediação cultural exercida pelos 

missionários como um processo de comunicação, isto é, de construção de situações e 

textualidades que acabam por produzir novos sentidos. 

Contudo, os missionários que se empenharam em escrever e aprender mais 

sobre a cultura do outro se viram dentro de uma grande questão: como descrever o 

diferente? Como tornar compreensível e traduzir o outro para o público europeu?  

                                                           
3
 Contudo, a estratégia de aproximação e de contato com a cultura que se pretendia evangelizar não era a única forma 

de atuação da Companhia de Jesus, e não pode ser usado de maneira generalizante para a ordem como um todo, pois 

não existia a homogeneidade da prática missionária (TAVARES, 2002: 93).  
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Uma saída para elaborar um exercício de reflexão sobre tais questões é a que é 

apresentada por François Hartog. De acordo com autor, escrever sobre o outro, 

automaticamente, é postulá-lo como diferente, o que deixa implícito que existem dois 

términos: o “eu” e o “outro”; a e b, e que a não é igual a b (HARTOG, 2002: 207). 

Portanto, traduzir esta diferença torna-se um exercício de inversão e alteridade, 

especialmente quando se trata dos costumes que não lhe são familiares.  

Na fonte de Diogo Gonçalves os relatos sobre a cultura hindu dos nativos da 

região do Malabar aparecem codificados na linguagem da cosmologia cristã, pois a 

tradução se realiza no plano da ressignificação cosmológica. Ao lado da noção de 

civilização, a religião desde o século XVI foi o campo categorial privilegiado no qual o 

Ocidente definiu e decifrou o outro; a exemplo disto, na obra do jesuíta a religião foi um 

dos conceitos mais utilizado em seus sistemas de comunicação e de interpretação. 

Gonçalves, além de fazer um histórico sobre os reis do Malabar, produziu 

também uma detalhada descrição dos costumes dos hindus daquela localidade. Apesar 

de existir muitos juízos de valor, ele conseguiu apresentar uma boa caracterização 

daquela cultura. Contudo, a sua compreensão acerca das principais estruturas 

socioculturais indianas foi baseada, principalmente, na interpretação da sua base 

religiosa. 

Ao descrever, por exemplo, sobre os 3 deuses principais do panteão hinduísta – 

Brahma, Vishnu e Shiva – Gonçalves faz uso de categorias conhecidas no meio 

católico. 

 “ e, se para não dizermos que vão em tudo errados neste seu monstruoso 

ternário de falsos deuses, bem poderemos dizer que o demônio, como em 

tudo se quer fazer bugio de Deos, lhe quis nisto mostrar alguma aparência ou 

sombra da Santíssima Trindade, não verdadeira mas fingida e arremedada 

(...) Tiremos algumas rosas e colhamos algum trigo de verdadeira doutrina, 

nestes três deuses podemos ir descobrindo o mistério da Santíssima 

Trindade”. 

 

Toda tradução, como destacado por Hartog, repousa sobre a afirmação do 

próprio narrador, filtrando o outro em termos que lhe são comuns e passíveis de serem 

assimilados. Assim, a partir desta comparação, o jesuíta produziu um conhecimento 

sobre o hinduísmo através da aproximação com termos similares ao catolicismo, 

tornando inteligível o mundo hindu. As apropriações de categorias familiares ao 

catolicismo, como a noção de pecado, blasfêmia e a presença do diabo em suas 
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observações revela que as analogias promovidas por Diogo Gonçalves a respeito das 

práticas culturais dos hindus tiveram em vista um esquema interpretativo marcadamente 

cristão, demostrando em sua obra não apenas um teor descritivo, mas uma visão católica 

e europeizada a respeito de uma sociedade milenar. 

Contudo, se analisarmos uma fonte asiática sobre a ação dos portugueses na 

Índia e qual a impressão causada nos habitantes da região o que encontraríamos? Como 

seria elaborada a representação dos lusos nessas fontes? As fontes asiáticas apresentam 

perspectivas e problemáticas diferentes das demonstradas pelas fontes europeias. Apesar 

de haver muitos estudos voltados para a percepção dos lusos quanto à “conquista” 

portuguesa e sua ação na Ásia, as fontes utilizadas são quase sempre de agentes 

europeus que acabam por apresentar uma perspectiva eurocentrista sobre as culturas 

locais, destacando as problemáticas e desafios europeus. Diante disso, buscamos tentar 

equilibrar o uso de fontes europeias e asiáticas no estudo de impérios coloniais 

modernos.  Partimos do pressuposto de que a história do Estado da Índia é uma história 

de mesclas, onde há a transversalidade de diversas culturas. A mistura implica uma série 

de hibridismos que mobilizam todos os campos sociais, culturais, religiosos, políticos, e 

até na própria escrita da história. Com isto, percebemos que para os habitantes dos 

lugares "conquistados", no caso específico a Índia, não se viam como profanos, 

perdedores, culturalmente inferiores ou bárbaros, mas que possuíam uma outra maneira 

específica de escrever e falar a respeito do mundo e de atribuir ao outro um “sentido” 

que se traduz em sua cultura.   

Por isso, apesar das críticas feitas por historiadores europeus sobre o 

manuscrito de Zinadím, optamos por explorar essa narrativa diferente afim de remontar 

o palco das tensões culturais provocadas pela expansão portuguesa e a sua presença no 

Oriente. É importante compreender e questionar o que as fontes asiáticas nos dizem 

sobre os portugueses na Ásia que as fontes lusas, por sua vez, não nos deixam entrever. 

Pois, para qualquer historiador que trabalhe com a história das “mentalidades” das 

interações luso-asiáticas na época dos 200 anos de domínio português na Índia, as 

fontes asiáticas são claramente indispensáveis. 

A narrativa de Zinadím começa com um suplício para que todos os 

muçulmanos da região se unam e façam uma grande jihad (“guerra santa”) para 
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combater o grande inimigo do Islã: o cristão na figura do português. A construção dessa 

narrativa ocorre basicamente da mesma forma como muitas fontes jesuíticas são, 

inclusive a do Diogo Gonçalves. Nela estão presentes narrativas sobre a ação 

portuguesa na Índia, a história da formação cultural da região do Malabar, as guerras 

travadas entre muçulmanos, ibéricos e principados hindus, uma apologia à “verdadeira 

religião” e uma descrição etnográfica sobre os costumes e práticas dos indivíduos 

pertencentes à cultura hindu. No entanto, uma diferença aparente entre as duas escritas, 

do Zinadím e do Diogo Gonçalves, diz respeito ao silêncio sobre a comunidade 

muçulmana do Malabar (o segundo mais grupo étnico da região) na obra do jesuíta. Em 

nenhum momento Gonçalves mencionou esse grande grupo na sua “História do 

Malavar”. Esse fato pode estar ligado à um discurso político que condiz com a ação lusa 

de querer expulsar a comunidade islâmica, que dominava o comércio no Índico. 

Portanto, afirmamos que - além das cruzadas e dos outros conflitos armados e 

ideológicos entre muçulmanos e os não-muçulmanos em várias partes do mundo - a 

maneira como os portugueses optaram por interagir com a comunidade muçulmana do 

Malabar influenciou as obras literárias desse grupo e suas lutas contra a presença lusa 

neste período específico. E esse fato é claro por causa do tom pejorativo presente na 

escrita de Zinadím ao abordar a presença portuguesa no Malabar. 

Portanto, para se analisar as fontes asiáticas de tal período é de suma 

importância examinar as interações socias entre portugueses, muçulmanos e hindus. 

Apesar dos textos jesuíticos serem um gênero narrativo distinto, eles são um campo 

fértil para a compreensão de certas mudanças históricas no modo de entender a 

alteridade na perspectiva do Ocidente. Contudo, é de suma importância incorporar 

também as fontes asiáticas  para uma compreensão mais profunda sobre as interações 

entre os diferentes grupos sociais na história da expansão ibérica, pois o processo de 

definição do outro se realiza de maneiras muito diferente de acordo com os momentos 

históricos e da visão de mundo dos atores e das culturas envolvidos nessas relações de 

alteridade. 
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1. Introdução 

 

 
 

Nos primeiros relatos da sua Autobiografia, A Lanterna Mágica, Ingmar 

Bergman nos conduz ao dia em que ganhou um cinematógrafo de presente de natal, 

ainda na infância. O cinematógrafo, mecanismo capaz de captar e reproduzir imagens, 

inventado pelos irmãos Auguste e Louis lumière, acompanhou a criança por um longo 

tempo – aparentemente por toda a vida. 

 “O monstro se alimenta dos dedos dos pés de crianças malvadas”, dizia a 

empregada doméstica de Bergman, que o mantinha preso ao guarda-roupa como castigo 

por algum desvio comportamental. Bergman relata que aquele era um lugar 

insuportável, escuro, habitado por uma criatura invisível, capaz de emitir sons quase 

perceptíveis. Mas que lugar melhor que um guarda-roupa escuro para projetar as 

imagens do cinematógrafo?  Assim, tais imagens tornaram-se um alento para o menino: 

a criatura inalcançável cedeu lugar a uma jovem que se movia à medida que Bergman 

girava a manivela do aparelho. A aparência delicada da mulher a sua frente, tornada 

presente, desfez o seu medo do monstro.  

Poderíamos sugerir que do encontro entre criança, cinematógrafo e guarda 

roupa, é produzida uma “presença” que pode ser lida à luz de Hans Ulrich Gumbrecht, 

para quem 

falar de ‘produção de presença’ implica que o efeito de tangibilidade 

(espacial) surgido com os meios de comunicação está sujeito, no 

espaço, a movimentos de maior ou menor proximidade e de maior ou 

menor intensidade. Pode ser mais ou menos banal observar que 

qualquer forma de comunicação implica tal produção de presença; que 

qualquer forma de comunicação, com seus elementos materiais, 

“tocará” os corpos das pessoas que estão em comunicação de modos 

específicos e variados. (GUMBRECHT, 2016, p. 38-39)  

 

 

 A “produção de presença” depende, invariavelmente, de um catalisador: é ele 

quem projeta os “processos nos quais se inicia ou se intensifica o impacto dos objetos 
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‘presentes’ sobre corpos humanos [...] também é verdade que alguns ‘efeitos especiais’ 

produzidos hoje pelas tecnologias de comunicação mais avançadas podem revelar-se 

úteis no re-despertar do desejo de presença” (GUMBRECHT, 2016, p. 13). Podemos 

entender, então, o cinematógrafo como esta ferramenta capaz de produzir tais “efeitos 

especiais”, portanto, como “produtor de presença”. Elevando este exemplo, é possível 

dizer que o cinema – filho do cinematógrafo – é uma potencial ferramenta causadora 

desse fenômeno.  

Poderíamos apontar que as imagens produzidas pelos aparelhos 

cinematográficos possuem características que lhes possibilitam esta “produção de 

presença” através da representação – e criação – de mundos.  E é a partir desta 

percepção que a problemática deste ensaio se apresenta: entender se as exibições de 

filmes durante as aulas de História podem ser entendidas como tentativa de 

presentificação de um determinado tempo histórico. Este “efeito de presença” seria 

capaz de conferir inteligibilidade aos conteúdos históricos através de uma experiência 

estética projetada sobre o aluno-espectador.  

 

2. O passado intocável versus o olho que tudo vê 

 

  Utilizando-se da expressão inglesa de vicarious witness (testemunha de 

substituição), François Hartog atesta que existe um crescente empreendimento para que 

o passado se torne empírico, transmitindo os fenômenos de determinados contextos 

históricos através de uma empiria do passado. Como exemplo, destaca o United States 

Holocaust Memorial Museum, construído em Washington – EUA, sobre o episódio do 

Holocausto. O projeto arquitetônico do museu é por si só destinado a transformar o 

visitante em testemunha viva do episódio. O primeiro corredor a ser atravessado, “Hall 

of Witness”, é um espaço frio como uma estação de estrada de ferro. A exposição 

permanente do museu reúne fotografias, filmes, objetos, “como outras estratégias de 

apreensão do real [...]”, pois, “[para] além dessa imersão na história e no Museu do 

Holocausto, a visita pretenderia transformar cada visitante – cujo número se eleva a 

milhões – em uma testemunha delegada, uma testemunha de substituição, um vicarious 

witness” (HARTOG, 2011, P.207). 

 Dentre os objetivos do museu está a ideia de que os visitantes, ao serem 

inseridos em um contexto que remete às sensações físicas e mentais do holocausto, 

serão capazes de lembrá-lo. Podemos dizer que, também neste caso, existe um trabalho 
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de “produção de presença” do passado, com o intuito de conferir a ele uma 

inteligibilidade que adviria da sua experimentação. Frente às fotografias das vítimas, ao 

frio do corredor, os visitantes vivenciariam o holocausto a partir dos seus próprios 

sentidos. Deste modo, o passado torna-se pulsante, conduzindo e sendo conduzido pela 

experiência de quem o assiste-vive. A esta descrição do que podemos entender como 

produzir o “efeito de presença” do passado, é possível conceder uma dimensão estética, 

sobre a qual nos fala Gumbrecht: 

Se a experiência estética é sempre evocada por e sempre se refere a 

momentos de intensidade que não podem fazer parte dos respectivos 

mundos cotidianos em que ela ocorre, segue-se que a experiência 

estética se localizará necessariamente a certa distância desses mundos. 

Tal conclusão óbvia leva a uma terceira camada na análise da 

experiência estética, a saber, a estrutura situacional dentro da qual essa 

experiência tipicamente ocorre. (GUMBRECHT, 2016, p. 130). 

 

 

Para ele, “aquilo que chamamos ‘experiência estética’ nos dá certas sensações de 

intensidade que não encontramos nos mundos histórica e culturalmente específicos do 

cotidiano em que vivemos.” (GUMBRECHT, 2016, p. 128). Pode-se dizer, portanto, 

que a presentificação do passado vincula-se ao caráter estético da experiência, cujo 

efeito de intensidade pode ser percebido no contato da pessoa com a realidade trazida à 

tona. Assim, a presentificação do passado torna-se um procedimento potencialmente 

estético e potente. É possível que esta dose de vitalidade, forjada na intensidade da 

experiência, atenue a ideia do passado intransponível, sobre a qual fala Jörn Rüsen: 

La realidad del pasado está, en cierto modo, muerta y aparece como 

irreal, es decir, sin sentido y significado. La fuerza imaginativa de la 

memoria histórica llena esta realidad muerta con la vitalidad del 

sentido y del significado, y la hace así lo más importante (ahora: 

histórico-real), en el sentido de real y operativa en el contenido de la 

experiencia y en la fuerza interpretativa de las orientaciones culturales 

de la praxis vital humana.  (RÜSEN, 2009, p. 17) 

 

 

Para Rüsen, através da imaginação os fatos do passado transcorrem a linha do 

tempo, colocando-se diante da pessoa/catalisador que imagina, permitindo o 

entendimento da própria práxis humana cotidiana, transpassando a condição difusa do 

passado. (RÜSEN, 2009, p. 17) 

O que nos parece é que existe um esforço no sentido de trazer o passado para 

outra dimensão do tempo, localizando-o no presente. Segundo Gumbrecht, tal esforço é 

inerente ao “mundo da vida”, marcado pelo nascimento e morte de cada homem. Para 
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ele, umas das características mais fundamentais deste mundo é a capacidade humana de 

imaginar operações que seu corpo não é capaz de realizar. “Em outras palavras: faz 

parte do conteúdo do nosso mundo-da-vida imaginar – e desejar – capacidades que 

estão além da fronteira do mundo da vida.” (GUMBRECHT, 2016, P. 152) A 

ultrapassagem das fronteiras do mundo da vida é, portanto, um impulso vital; metade 

deste impulso dirige-se aos acontecimentos anteriores ao nascimento: ao passado.  

 Deste modo, é possível que justifiquemos o desejo de presentificação do passado 

como articulador de parte da sua inteligibilidade. Embora, para Gumbrecht, aja uma 

diferença entre as técnicas de presentificação do passado e as técnicas de aprender com 

ele. Na primeira, o que se reforça é a maneira através da qual nossos corpos envolvem-

se com outros corpos e outros objetos. No segundo caso, as técnicas possuem o objetivo 

de denotar o que estes corpos e objetos querem dizer. (GUMBRECHT, 2016, p. 155). 

Ou seja: presentificar o passado é torna-lo possível de experimentação sem qualquer 

tipo de objetivo “educacional”. Entretanto, é possível apreender que do encontro entre 

diferentes tempos históricos, produzido pelo efeito de “produção de presença”, surja 

uma situação educacional indireta.  

Todavia, é pertinente dar a atenção necessária a esta situação. O passado, 

“tornado presente”, não pode ser visto como um episódio dado. Pelo contrário, merece o 

exercício da crítica, inerente ao trabalho da produção historiográfica e, porque não, do 

ensino de História. Por outro lado, não podemos ignorar a potência da “produção de 

presença” sobre os corpos. 

 Assim, pode-se dizer que a “produção de presença” do passado é inerente à 

cultura humana. Os filmes, por sua vez, permitem a visualização de mundos – 

localizados no passado ou em qualquer outra dimensão do tempo – pelos espectadores. 

Portanto, é possível supor que a linguagem e a técnica cinematográficas são capazes de 

cumprir uma exigência da História e da própria vida humana. Em uma sala de cinema, o 

espectador assume um determinado ponto de vista diante da história que se projeta 

sobre a tela. Este ponto de vista, entretanto, limita-se ao espaço físico da sala escura: ou 

seja, à poltrona escolhida. Em todos os casos, o que é apresentado ao espectador é um 

mundo. Este mundo, por sua vez, é enxergado pelo olhar da câmera: e é ela quem traça 

a verdadeira perspectiva sobre ele. 

 Para Phillipe Dubois, “o cinema é a vida mesmo [...] esta vida passa, escorre 

sob nossos olhos, como o tempo crônico” (DUBOIS, 2004, p. 53) Entender a maneira 

pela qual o cinema se torna “a vida mesma” pode ser uma intrigante jornada. Quantas 
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vezes, diante de determinada experiência cinematográfica, dividimos com as 

personagens o mesmo medo, tristeza, amor, alegria? Poderíamos dizer que a empatia 

que possuímos pelas imagens produzidas pelo olhar cinematográfico é o que nos coloca 

no mesmo espaço das personagens, afinal, as ações presentes na história conduzem as 

nossas sensações, mesmo estando do outro lado da tela. De acordo com Dubois,  

O cinema é tanto uma maquinação (uma máquina de pensamento) 

quanto uma maquinaria, tanto uma experiência psíquica quanto um 

fenômeno físico-perceptivo. Sua maquinaria é não só produtora de 

imagens como também geradora de afetos, e dotada de um fantástico 

poder sobre o imaginário dos espectadores. A máquina do cinema 

reintroduz assim o Sujeito na imagem, mas desta vez do lado do 

espectador e do seu investimento imaginário, não do lado da 

assinatura do artista. (DUBOIS, 2005, p. 45) 

 

 

 

 Dessa forma, a relação do sujeito com as imagens pode ser entendida através da 

capacidade afetiva produzida por este encontro. Não à toa, Michael Pollack nos diz que 

ainda que seja impossível captar todos os rastros do passado através dos objetos que 

hoje são confeccionados, o filme é o melhor suporte para fazê-lo. Justamente porque o 

filme é capaz de se dirigir não somente às capacidades cognitivas do espectador, mas 

também às suas emoções. Usando como exemplo o filme Holocausto, Pollack diz que 

este filme “permitiu captar a atenção e as emoções, suscitar questões e assim forçar uma 

melhor compreensão desse acontecimento trágico em programas de ensino e pesquisa” 

(POLLACK, 1989, p. 12).  

Portanto, a relação entre cinema, imagem e espectador está intricada por diversas 

nuances, dentre as quais o afeto se manifesta como um verdadeiro vetor de compreensão 

deste universo. Assim, a ideia de “empatia” torna-se uma chave importante para o 

debate, pois é através dela que o mundo do espectador e o mundo do filme se conectam 

no mesmo espaço-tempo. De onde vem, então, essa empatia? Que mecanismos 

cinematográficos justificam a explosão dessa identificação? Para uma possível resposta 

a estas questões, voltemos à natureza do espectador de cinema, sobre a qual Ismail 

Xavier é categórico: 

Contemplo uma imagem sem ter participado de sua produção, sem 

escolher ângulo, distância, sem definir uma perspectiva própria para 

observação. Ao contrário das situações de vida em que estou presente 

ao acontecimento, na sala de espetáculos, já sentado, não tenho o 

trabalho de buscar diferentes posições para observar o mundo, pois 

tudo se faz em meu nome, antes de meu olhar intervir, num processo 

que franqueia o que talvez de outro modo seria, para mim, de 

impossível acesso. Espectador de cinema, tenho meus privilégios. Mas 
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simultaneamente algo me é roubado: o privilégio da escolha. 

(XAVIER, 1988, p. 370) 

 

 

Em síntese, o que Xavier nos diz é que a técnica cinematográfica permite a 

criação de um mundo, mas também determina a perspectiva do olhar sobre ele. Este é o 

“olhar sem corpo”, o olhar da câmera, que por diversas características se aproximam do 

olhar humano. Esta aproximação permite um “forte sentimento da presença do mundo 

emoldurado na tela, simultâneo ao meu saber de sua ausência (trata-se de imagens e não 

das próprias coisas).” (XAVIER, 1988, p. 369). Em outras palavras, o que o autor nos diz 

é que este sentimento de presença do mundo decorre da aproximação entre as 

semelhanças do olho humano e o olho maquínico. 

 O cinema, então, produz a presença de mundos a partir do ângulo específico da 

câmera. Entretanto, por estabelecer uma conexão com os olhos humanos, o “olhar sem 

corpo” faz com que os espectadores tenham a falsa impressão de que são os seus olhos 

que enxergam o que a câmera lhes dá a ver. Poderíamos sugerir, dessa forma, que a força 

motriz que faz do cinema um mecanismo que atua diretamente sobre as sensações e 

emoções humanas, decorrem dessa substituição do olhar. Para Xavier, 

Avaliar a potência do olhar sem corpo não é então inventariar as 

imagens que ele oferece; é focalizar o seu movimento próprio, sua 

forma de mediação, o que implica analisar sua incidência no 

espectador que vivencia o poder de clarividência, a percepção total. 

Na sala escura, identificado com o movimento do olhar da câmera, eu 

me represento como sujeito dessa percepção total, capaz de doar 

sentido às coisas, sobrevoar as aparências, fazer a síntese do mundo. 

Minha emoção está com os “fatos” que o olhar segue, mas a condição 

de tal envolvimento é eu me colocar no lugar do aparato, sintonizado 

com suas operações. (XAVIER, 1988, p. 377) 

 

Portanto, é justamente no momento em que o espectador se identifica com o olhar 

da câmera que os dois mundos se aproximam. Os mundos não estão somente na nossa 

frente, mas ao nosso redor. E é por conta desta relação de aproximação que rimos, 

choramos, amamos e nos indignamos diante das imagens fílmicas: a história narrada – e 

vista – se coloca a nossa frente, como se pudéssemos ver com os nossos próprios olhos. 

Por um intervalo de tempo, o espaço-tempo do espectador convive com o espaço-tempo 

da personagem com a qual ele se relaciona através do olhar. 

A dimensão da realidade ilusória trazida pelo cinema é forjada pela 

sua própria linguagem e técnica. Máquina de efeitos, ela concede ao 

espectador um lugar de “efeito-sujeito”, que é definido por Xavier 

como “uma consciência transcendente que descortina o mundo e se vê 
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no centro das coisas, ao mesmo tempo que radicalmente separada 

dela, a observar o mundo como puro olhar. Nesta apropriação ilusória 

da competência ideal do olhar, estou, portanto, no centro, mas é o 

aparato que aí me coloca, pois é dele o movimento da percepção, 

monitor da minha fantasia. (XAVIER, 1988, p. 377) 

 

 

E é por isso que, à luz de Gumbrecht, podemos dizer que o cinema é um potencial 

produtor de presença. Quer dizer, a capacidade latente no seu aparato técnico é o de 

fazer com que o espectador se relacione diretamente com o mundo que lhe é 

apresentado.  

Por este motivo podemos supor que o cinema possa ser um forte aliado da 

disciplina História. É possível suspeitar que a produção de presença de contextos 

passados através da linguagem e técnica cinematográficas seja um mecanismo de 

supressão da imaterialidade da História, da qual nos fala Rüsen. O passado deixa de ser 

uma pele morta e torna-se vivo novamente, presente. Dessa experiência é possível que 

surja uma inteligibilidade pelo aluno-espectador do tempo histórico que está sendo 

relatado. “A vida mesma”, enxergada através do seu olhar – que não é exatamente o seu, 

mas o da câmera – permite uma relação íntima e direta com o tempo (re)criado pelo 

cinema. 

Apesar de a linguagem cinematográfica se mostrar como potencial ferramenta 

para o atravessamento do tempo é preciso salientar uma problemática que envolve a sua 

natureza: o olhar do outro, fundamentado pela sua objetividade técnica, muitas vezes 

possui o objetivo de transmissão da verdade. (XAVIER, 1988, p. 377) Sabemos que, 

principalmente no exercício do trabalho historiográfico, a crítica à verdade faz-se 

importante para qualquer compromisso de reconstrução histórica. A situação-problema 

que envolve as imagens fílmicas é que, justamente por mobilizar emoções de diferentes 

ordens, também é capaz de criar empatia com o mundo que é dado a ver. No caso dos 

filmes históricos, pertinentes ao ensino de História, o aluno-espectador pode se afeiçoar 

pelo que enxerga, sendo conduzido pelas emoções despertadas durante o processo de 

ver – estar presente. A história apresentada, porém, pode não ter nenhum compromisso 

crítico com a interpretação do passado. Sendo assim, o aluno-espectador sai da 

experiência de assistir ao filme com a falsa impressão de que o que viu é verdade. 

Xavier nos chama atenção para supostos valores ou ideologias que podem estar 

contidos dentro de um filme. Poderíamos entender que as competências de controle da 

sociedade presentes nos aparatos comunicacionais, em um primeiro momento, 
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pretendem determinar aquilo que vemos; em uma segunda etapa, expressada na 

condição cinematográfica, é o próprio aparato da comunicação que olha por nós.   

Por este motivo, no contexto da sala de aula, no que concerne à disciplina 

História, é preciso que haja uma mediação sobre o efeito de “produção de presença” do 

passado nos filmes. Neste caso, caberia ao professor ser o interruptor que aciona a 

produção da presença do passado, através da opção de uso do filme como estratégia 

didática; mas também caberia a ele a interrupção desse envolvimento, trazendo 

reflexões pertinentes para cada caso. 

 

 

3. Consideração final – Uma perspectiva 

 

 

Esboçamos aqui um direcionamento teórico que visa contribuir para o 

entendimento das relações entre ensino de História e cinema. A partir das reflexões 

supracitadas percebemos os questionamentos que advém deste encontro, tomando como 

proposta uma articulação investigava que entenda os bastidores desse processo.  

Como vimos, o cinema possui uma predisposição à produção de (aparentes) 

realidades. Tendo isto como guia, parece importante entender as veias que conectam o 

triângulo formado pela experiência fílmica, professor e aluno (espectadores), assim 

como as habilidades de cada um para se desconectar ao filme preciso (ou quando 

preciso). 
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As eleições de 1950 no Estado do Rio de Janeiro: uma análise dos materiais de 

campanha de Amaral Peixoto 
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 As eleições estaduais de 1950 marcaram um momento importante na política 

fluminense: o resultado do pleito realizado no Estado do Rio de Janeiro foi fundamental 

para a configuração política estadual. De um lado, o grupo liderado pelo então 

governador, Edmundo de Macedo Soares e Silva, e de outro o grupo liderado pelo 

“Comandante” Ernani do Amaral Peixoto, ex-Interventor do Rio de Janeiro. 

 Pelo PSD, concorreu o próprio Amaral Peixoto e pela UDN – e apoiado pelo 

Governador – o advogado Prado Kelly. Nessa disputa o que estava em jogo era mais do 

que o cargo de chefe do executivo fluminense, mas o controle da política fluminense 

por um dos grupos envolvidos nessa disputa. 

 Os anos anteriores à disputa eleitoral foram marcados pela publicação de uma 

série de materiais que tinham o objetivo de construir uma memória positiva sobre as 

administrações de Amaral Peixoto durante a Interventoria e sobre o governo que estava 

em curso, de Edmundo Macedo Soares e Silva. 

Os materiais de propaganda política são importantes fontes para os estudos sobre 

política. A partir das décadas de 1930 e 1940 as transformações nesse campo, sobretudo 

devido ao aperfeiçoamento das técnicas de impressão e popularização de outros meios 

de comunicação. 

No Brasil, a primeira experiência desse tipo ocorre em 1931, quando Getúlio 

Vargas criou o Departamento Oficial de Propaganda. Com o passar do tempo, o 

departamento foi trocando de nome e ampliando sua área de atuação (em 1934, passou a 

se chamar Departamento de Propaganda e Difusão Cultural e, em 1938, Departamento 

Nacional de Propaganda, quando passou a acumular também a função de censura) até 

que em 1939, com a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, passou a ser 

um órgão de criação dos materiais e não apenas de veiculação e divulgação dos 

mesmos. 

Giácomo Sani, afirma que a propaganda é a divulgação programada e organizada de 

mensagens destinadas a um certo público, que visam criar uma imagem positiva de alguma 
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coisa ou de alguém. Assim, podemos afirmar que essa propaganda era caracterizada por um 

jogo de informações que tinham a intenção de influenciar o comportamento de um 

determinado grupo de pessoas. (BOBBIO, 2004, p. 1014) 

Amaral Peixoto e Macedo Soares foram aliados na eleição anterior, contudo uma 

série de acontecimentos e movimentos no jogo político afastaram os aliados de outrora. 

Com o fim do Estado Novo e a formação de partidos políticos nacionais, várias alianças 

foram formadas nos Estados. No Rio de Janeiro, Ernani do Amaral Peixoto articulou 

uma aliança ampla, incluindo PSD, PTB e UDN. Contando com apoio daqueles que já 

formavam a base de sustentação política de sua interventoria e acrescido dos quadros 

udenistas, Amaral Peixoto e seu grupo não tiveram dificuldades para eleger o 

Governador do Estado do Rio de Janeiro em 1946. O candidato dessa ampla aliança 

política foi Edmundo de Macedo Soares e Silva, representante do grupo macedista e 

sobrinho de José Eduardo Macedo Soares. 

 A aproximação entre macedistas e amaralistas ocorreu ainda durante o Estado 

Novo. Percebendo que Amaral Peixoto conseguiu controlar a política nos municípios 

fluminenses e construiu uma sólida base no estado, José Eduardo e aliados passaram a 

articular com o grupo amaralista e, pouco a pouco, se integraram ao governo 

fluminense. Essa articulação política atingiu seu ápice nos últimos meses do Estado 

Novo, quando tiveram início as buscas por um candidato capaz de vencer as eleições 

que se aproximavam e manter o domínio do grupo político formado nos últimos anos. 

Um nome advindo das hostes macedistas seria bem recebido também por Getúlio 

Vargas, que havia desagradado a este grupo com a indicação de Amaral Peixoto em 

1937. 

Assim, com uma aliança entre os principais partidos do período, dos principais 

líderes políticos fluminenses e o apoio de Getúlio Vargas, Edmundo de Macedo Soares 

e Silva obteve mais de 250 mil votos nas eleições de 1946 (de um total de pouco mais 

de 280 mil votantes), derrotando os candidatos João de Macedo Pereira (PSP) e Artur 

Lontra Costa, da Esquerda Democrática. 

O acordo que foi realizado previamente estabelecia que Amaral Peixoto teria 

ingerência nas nomeações para as secretarias estaduais e, com isso, parte de seu grupo 

político continuaria no poder, possibilitando o controle da política e preparando a 
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possível volta do “Comandante” ao governo estadual ou alguém indicado por ele nas 

próximas eleições. 

Apesar desse acordo, as relações entre o governador eleito, Amaral Peixoto e seu 

grupo não demoraram muito a sofrer seus primeiros abalos. A família Macedo Soares, 

de longa tradição na política fluminense, ainda não havia digerido a indicação de 

Amaral Peixoto ao cargo de interventor, que era postulado por seu grupo naquele 

momento.  

Motivados por esse ressentimento e pela organização do grupo político de 

Amaral Peixoto durante o Estado Novo, que diminuiu a influência dos Macedo Soares 

sobre as lideranças políticas municipais, Edmundo de Macedo Soares tomou medidas 

que levaram ao rompimento da ampla aliança que havia se formado para as eleições: 

políticos indicados e não nomeados, ou nomeados e logo exonerados, no primeiro 

escalão do governo estadual foram os primeiros atritos. Além disso, os políticos que 

exerciam algum mandato ou tinham cargos em administrações municipais e eram 

ligados a Amaral Peixoto queixavam-se de que não tinham prestígio nem seus pedidos 

atendidos por secretários de estado e pelo próprio governador. Essas atitudes acabavam 

estremecendo as bases do amaralismo, construídas e consolidadas durante o Estado 

Novo.  

Assim, Amaral Peixoto – que exercia mandato como Deputado Federal pelo Rio 

de Janeiro – e Edmundo Macedo Soares começaram a travar disputas em diversos 

campos, sobretudo na busca de manutenção dos apoios que já possuíam e de avançar 

sobre as bases do adversário, buscando trazer novos membros e lideranças para seus 

grupos políticos. 

 Nesse artigo analisaremos a publicação Perfil de um administrador – Excertos 

da campanha política
1
, escrito por Itagildo Ferreira, em 1950. A obra possui 11 páginas 

e tem como objetivo reforçar as ações desenvolvidas na Interventoria de Amaral Peixoto 

no Rio de Janeiro. 

Itagildo Ferreira escrevia crônicas e poesias, era Bacharel em Direito e esteve 

inserido no grupo amaralista desde o Estado Novo. O cargo de maior destaque que 

ocupou foi o de Chefe do Departamento do Serviço Público (DSP), anteriormente 

chamado de Departamento de Administração do Serviço Público Estadual (DASPE). 

                                                           
1
 A publicação está depositada no acervo pessoal de Ernâni do Amaral Peixoto, no CPDOC. 
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Era figura constante nas viagens do Interventor ao interior do Estado e desenvolveu seus 

trabalhos literários e políticos em Santa Maria Madalena. Também era recorrente ver 

seu nome em reuniões do núcleo político da Interventoria com representantes dos 

trabalhadores e da imprensa. 

 A obra aqui analisada não tem como característica apenas a descrição das ações, 

mas a exaltação do líder político e seu grupo. Desde o início podemos perceber que se 

trata de um material de campanha, onde retrata de forma generalista as áreas e ações 

desenvolvidas durante a interventoria. A linguagem e o estilo da escrita são carregadas 

de metáforas: 

 

“A vitória da candidatura Amaral Peixoto tem o determinismo dos fatos 

históricos. Os carvalhos plantados estão em condições de ser aproveitados. 

Vão dando sombras a todos os viajantes castigados pelo sol. Darão 

construções se forem derrubados. E ainda não se perderão se forem 

iconoclastamente incendiados.  

Não é realmente fácil explicar o fenômeno do amaralismo no Estado do Rio. 

Há poucos dias, ainda, um amigo adversário acentuou, já desanimado, que 

isso é uma febre, uma endemia, uma peste que está em toda parte e que não 

há jeito de ser debelada. 

Diria melhor, talvez, se explicasse que isso é uma mística que se criou a 

despeito da vontade de Amaral Peixoto. Mística nascida no trabalho sem 

desfalecimentos em benefício da coletividade. Mística brotada do 

procedimento democrático em pleno regime discricionário. Mística 

empolgante, doentia, que arde corações e desperta energias recônditas. 

Mística que enfurece e desanima os adversários, cujo importante papel nesse 

drama político é aumentá-la cada vez mais, como o oxigênio que alimenta a 

chama indomável. 

O fenômeno do amaralismo é isso, uma chamada indomável que arde e 

incendeia os corações fluminenses”. (FERREIRA, 1950, p.5) 

 

 Neste trecho podemos perceber que a linguagem utilizada pelo autor não era 

apenas uma forma de narrar as realizações do governo, mas uma obra escrita 

predominantemente como um diário de campanha de Amaral Peixoto, uma 

característica que percorre toda a publicação. 

Na citação acima temos a presença, pela primeira vez em materiais de 

campanha, do termo amaralismo para designar o grupo político de Amaral Peixoto. Até 

então, as menções eram feitas ao Comandante Amaral Peixoto e seus aliados. A partir 

de agora, a utilização do amaralismo para definir esse grupo político nos indica que a 

produção de memória não seria apenas para sistematizar os feitos de Amaral Peixoto, 

mas sim de um grupo político. Essa produção tinha a finalidade de tornar ele e seu 

grupo como dominantes no Estado do Rio de Janeiro. 
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Podemos perceber nesse mesmo trecho que a construção da imagem de um 

democrata de primeira hora também se fez presente. O autor cita que mesmo em um 

regime autoritário, considerado por ele discricionário, utilizou-se de mecanismos e 

práticas democráticas na condução de seu governo.  

Não podemos deixar de considerar que há um grande esforço empreendido neste 

sentido, de separar as práticas das características do período em que esteve à frente da 

administração estadual. Certamente esse era considerado como o ponto onde Amaral 

Peixoto pudesse sair prejudicado na eleição para o governo estadual. 

No decorrer da publicação são apontadas outras características exploradas em 

materiais publicados ainda durante o Estado Novo, como a de pacificador político. As 

referências a esse perfil são feitas em dois contextos diferentes: 

 

“Enganam-se os que afirmam que ele não reatará os elos de sua festejada 

administração, porque as condições são hoje outras. Num regime 

constitucional é que ele terá a grande oportunidade de demonstrar suas 

qualidades de líder. Eleito Governador do Estado, a luta e desencontros 

políticos não perturbarão o seu governo, porque saberá harmonizar todos os 

anseios, fazendo-os desembocar no estuário comum do bem-estar coletivo”. 

(FERREIRA, 1950, p. 8) 

 

Esse primeiro trecho faz menção ao papel de pacificador das disputas políticas, 

tal qual desempenhou ao ser nomeado Interventor em 1937. O desafio, apesar de 

semelhante, tinha características distintas do que encontrou anteriormente. Agora, líder 

de um extenso grupo político e com partidos nacionais organizados, conseguir a 

coalisão de forças seria mais difícil. Todavia, para que conseguisse êxito e mantivesse 

seu poder nos municípios, teria que articular com os diretórios municipais de seu 

partido e dos partidos aliados uma forma de manter influência e diálogo mesmo 

naqueles municípios em que seu grupo não estivesse no poder. Outra diferença que 

devemos considerar é que Amaral Peixoto envolveu-se em uma disputa política pelos 

votos dos eleitores fluminenses. Os impactos dessa disputa, caso não houvesse uma 

pacificação entre os grupos, poderia ser decisiva para a desestabilização do grupo 

amaralista.  

  A outra vertente de pacificador que foi elogiado por Ferreira foi dentro do 

Partido Social Democrático (PSD), do qual era Presidente.  
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“A unidade mantida no seio do pessedismo fluminense revelou-nos o chefe 

de partido, o líder político que nos surpreendeu. Jamais poderíamos julgar 

que um homem afeiçoado às atividades puramente administrativas, 

preocupado com os problemas básicos da Administração, viesse demonstrar 

raras qualidades de mentor político”. (FERREIRA, 1950, p. 9)  

 

 Nesse aspecto, o controle do partido era fundamental para evitar dissidências 

que o fizessem perder prestígios e eleitores, uma vez que as lideranças locais exerciam 

uma grande influência sobre os eleitores de seus municípios. Na publicação que 

analisamos anteriormente, Heitor Gurgel apontou a importância da formação da equipe 

que esteve à frente da administração estadual com o “Comandante”. No capítulo em que 

trata dos ocupantes das Secretarias e Departamentos de Estado, pautando suas 

atividades à frente dos respectivos órgãos, demonstrou o cabedal de alianças realizadas, 

deu visibilidade aos seus correligionários e reforçou os laços políticos. Além disso, foi 

uma forma de demonstrar a capacidade de liderança política de Amaral Peixoto, sendo 

capaz de organizar um grupo e mantê-lo coeso.   

 Chamamos a atenção também para o fato de que Edmundo de Macedo Soares e 

seu tio, José Eduardo de Macedo Soares, pertenciam aos quadros do PSD fluminense. 

Apesar disso, os apoios conquistados por eles para seus candidatos nas eleições de 1950 

(o próprio José Eduardo foi candidato ao senado) foram conquistados em outros 

partidos, sobretudo na UDN. Se por um lado o rompimento entre Amaral Peixoto e 

Macedo Soares poderia causar uma dissidência no PSD, por outro, o resultado das 

eleições demonstraram a força de Amaral Peixoto dentro de seu partido, sendo capaz de 

controlar as investidas do então governador do Estado para desestabilizar seu grupo. 

 Por fim, outra característica marcante desta publicação é a referência ao interior 

do Estado do Rio de Janeiro. Destacamos uma vez mais que o interior do Estado era 

parte fundamental do projeto amaralista, conforme podemos ver no trecho a seguir: 

 

“Esse é o nosso candidato ao governo do Estado. É absolutamente impossível 

vencê-lo nas urnas nas próximas eleições. Não há handicap que possa por em 

risco sua candidatura, nascida por imposição dos fluminenses que 

conduziram os seus representantes ao estuário de suas aspirações. Só quem já 

percorreu o interior, quem já esteve em contato com as massas rurais como 

simples observador anônimo pode compreender a pujança do amaralismo e 

os motivos da vitória que se aproxima”. (FERREIRA, 1950, p. 11)  

 

 Esse é o último parágrafo da publicação de Itagildo Ferreira. Nele, reforça a 

certeza da vitória de Amaral Peixoto, relacionando-a ao seu conhecimento do Estado, 



489 
 

489 
 

sobretudo, daqueles que habitam no interior e nas áreas rurais. É impossível pensar na 

construção do amaralismo e no poder que Amaral Peixoto e seu grupo desfrutaram 

durante as décadas de 1940 e 1950 sem pensar em suas viagens ao interior e nas 

negociações e ações políticas realizadas nessa região desde o Estado Novo. 

 Foi com base nessas relações construídas durante o Estado Novo que Amaral 

Peixoto e seu grupo conduziram todo o processo de propaganda eleitoral e pautaram 

seus discursos e materiais. Podemos dizer que a vitória amaralista na eleição foi 

construída não apenas nesta campanha, mas durante a sua trajetória enquanto 

interventor: era uma relação de reciprocidade entre Amaral Peixoto e seus eleitores no 

Rio de Janeiro, com os dois lados sabendo o que esperar um do outro.  

 A campanha eleitoral de Amaral Peixoto foi baseada, mais do que em propostas 

para seu possível governo, em sua administração enquanto Interventor no Rio de 

Janeiro. Além disso, a forte ligação política e familiar que mantinha com Getúlio 

Vargas, foi importante para seu retorno ao comando do executivo estadual. 

 A relação entre Amaral Peixoto e as lideranças fluminenses e, por consequência, 

com a população do Estado do Rio de Janeiro era muito forte. Se nas eleições nacionais 

de 1950 Getúlio Vargas se utilizou da relação que havia desenvolvido com os 

trabalhadores para alavancar sua campanha e eleição, Amaral Peixoto utilizou tática 

semelhante a essa. 

A eleição de 1950 foi vencida por Amaral Peixoto, que derrotou por grande 

margem de votos a chapa liderada pela UDN e pelo grupo macedista. Na disputa pelo 

cargo de Governador do Estado, Amaral Peixoto recebeu aproximadamente 287 mil 

votos (cerca de 40 mil votos a mais do que recebeu Getúlio Vargas para Presidente no 

Estado do Rio de Janeiro), contra pouco mais de 121 mil votos do candidato udenista 

Prado Kelly. Para o cargo de Vice-governador, outra vitória expressiva do grupo 

amaralista, com a vitória de Tarcísio Miranda, apoiado por Amaral Peixoto, com 286 

mil votos contra 119 mil de Renato Nunes Machado. Na disputa pela vaga aberta no 

senado federal, Sá Tinoco, também do PSD, derrotou o outro candidato pessedista, José 

Eduardo Macedo Soares, também por ampla margem de votos (247 mil x 108 mil). 

Além da negociação política, as estratégias para a criação de uma memória 

positiva do período da interventoria Amaral Peixoto e a exploração dessa imagem 

criada, sempre buscando um contraste entre o antes e o depois de sua passagem pelo 
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executivo fluminense, foram determinantes para a volta do Comandante ao Governo do 

Rio de Janeiro.  

 

 

DOCUMENTAÇÃO 

 

FERREIRA, Itagildo. Perfil de um administrador – Excertos de campanha política. 

Niterói, 1950. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CARVALHO, José Murilo de. Pontos e bordados: escritos sobre história e política. 

Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998. 

CASTRO, Silvia Regina Pantoja Serra de. Amaralismo e pessedismo fluminense: o 

PSD de Amaral Peixoto. Tese de doutorado. Universidade Federal Fluminense. 

Niterói: 1995. 

COSTA, Rafael Navarro. Tecendo as redes da política: articulações e projetos na 

construção do amaralismo. Dissertação de mestrado. Pontifícia Universidade Católica. 

Rio de Janeiro: 2008. 

FERREIRA, Marieta de Moraes. A República na Velha Província. Rio de Janeiro: Rio 

Fundo Editora, 1989. 

________. Em busca da Idade de Ouro: as elites políticas fluminenses na Primeira 

República (1889-1930). Rio de Janeiro: UFRJ: Tempo Brasileiro 1994. 

GOMES, Angela de Castro (org.). A Invenção do Trabalhismo. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2005. 

________. “Política: história, ciência, cultura etc.”. Estudos Históricos. Rio de Janeiro: 

FGV/CPDOC, 1996. 

________, PANDOLFI, Dulce Chaves, ALBERTI, Verena (Coord.). A República no 

Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: CPDOC, 2002. 

HIPPOLITO, Lúcia. De raposas e reformistas: o PSD e a experiência democrática 

brasileira, 1945-1964. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 



491 
 

491 
 

MOREIRA, Regina da Luz. Tempos de Amaral. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial do 

Estado do Rio de Janeiro, 2005. 

________ e SOUSA, Luiz Otávio de. “Ernani do Amaral Peixoto”. In: Alzira Alves de 

Abreu et alli (coord.). Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro pós 1930. Rio de 

Janeiro: FGV/CPDOC, 2001. 

POLLAK, Michael. “Memória, Esquecimento, Silêncio”. Estudos Históricos. Rio de 

Janeiro: FGV/CPDOC, v. 2, n. 3, 1989. 

________. “Memória e Identidade Social”. Estudos Históricos. Rio de Janeiro: 

FGV/CPDOC, v. 2, n. 3, 1989. 

SANI, Giácomo. “Propaganda”. IN: Norberto Bobbio; Nicola Matteucci e Gianfranco 

Pasquino. Dicionário de política, vol. 2. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 

2004. 

RUBIM, Antônio Albino Canelas (org.). Comunicação e política: conceitos e 

abordagens. Salvador: EdUFBA, 2004. 



492 

 

MIGRAÇÃO INDUSTRIAL PARA A PERIFERIA CAPITALISTA E A 

EXPLORAÇÃO DOS TRABALHADORES E DA NATUREZA: O CASO DO 

DESASTRE DE MARIANA/MG  

 

Regiane Aparecida Costa Nozaki  

Programa de Pós-Graduação em História Social 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Campus São Gonçalo 

 

 

1. Relações entre reestruturação produtiva e o avanço destrutivo sob a 

natureza e o mundo do trabalho do exemplar caso de Mariana/MG 

 

Diante da história do tempo presente
1
 em que o mundo capitalista não consegue 

ocultar questões ambientais tão explícitas – como o desastre de Mariana/MG –, 

colocando em xeque a ideia do desenvolvimento sustentável, pode-se analisar qual tem 

sido a manobra do capital para continuar fazendo com que o ônus do seu processo 

produtivo recaia predominantemente sobre os países da periferia capitalista. 

Um dos aspectos fundamentais para a compreensão de como se estruturou a 

nova forma de relação do homem com a natureza, no modo de produção capitalista, é 

recorrer, incialmente, ao contexto histórico em que se deram as mudanças no processo 

de acumulação do capital, a partir da década de 1970. 

Esse período foi marcado por uma série de crises que determinou o surgimento 

de um novo padrão de acumulação
2
 dominante que, por conseguinte, originou uma série 

de mudanças no metabolismo social do capital. Como tentativa de recomposição dessas 

crises, o capital incorporou o neoliberalismo e a reestruturação produtiva, o que 

acarretou histórica e contemporaneamente em importantes consequências para a força 

de trabalho e a natureza.  

A suposição de que esse modelo de desenvolvimento empreendido pelo capital 

estaria ao alcance de todos os países que se dispusessem a seguir o ideário neoliberal 

tem se evidenciado no Brasil e o esforço do país para se inserir no mercado 

internacional passou pela adoção de seu receituário, o qual, mesmo tendo sido imposto, 

                                                           
1
 Hobsbawm (2005) define tempo presente como o tempo de vida do próprio historiador, isto é, quando o 

historiador escreve sobre a história do seu próprio tempo. 
2
 Compreende-se o novo padrão de acumulação dominante o pós-fordista, toyotista, ou da acumulação 

flexível, que trabalha combinado, ainda hoje, com o padrão de acumulação anterior, o taylorista/fordista. 

Refere-se ao processo de reestruturação produtiva como ao que deu origem ao novo padrão de 

acumulação. 



493 

 

teve a ampla adesão de seus princípios básicos, entre eles, a abertura da economia para a 

entrada de multinacionais e a flexibilização de leis ambientais e do trabalho. Nessa 

característica que se enquadram as corporações globais do setor de mineração, que já se 

instalaram no país com dispositivos legais e institucionais necessários para a introdução 

da acumulação por espoliação. 

Um exemplo no Brasil, referente à inserção periférica do capitalismo e da 

consequente concentração da pauta de exportação e de danos ambientais, é o setor de 

mineração. O Brasil, segundo Porto e Milanez (2015), extrai mais de 500 milhões de 

toneladas/ano de minério de ferro da terra, principalmente em Minas Gerais, estado com 

a maior reserva e produção do país, no entanto, a maioria do minério é exportada (cerca 

de 80%), e boa parte que fica no mercado interno é para produzir aço bruto, usado 

também para exportação. 

No que diz respeito aos impactos ambientais incalculáveis, este estudo elege o 

rompimento da barragem de rejeitos de mineração de Fundão, localizada em 

Mariana/MG, ocorrido no dia 5 de novembro de 2015, conforme amplamente noticiado 

na mídia nacional e internacional. A barragem é de responsabilidade da mineradora 

Samarco, controlada pela Vale e pela companhia anglo-australiana BHP Billiton, que 

atua desde 1977 na produção de minério de ferro para produção de aço, com 

empreendimentos nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. (FELIPPE, et al., 2016)  

Os dados levantados no âmbito do relatório de expedição realizada em 11 

cidades afetadas pela lama de resíduos despejada no Rio Doce, publicado em janeiro de 

2016 por pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), apontam que o rompimento da 

barragem de Fundão tem sido considerado por diversas agências de risco como o maior 

desastre ambiental da história do Brasil, conhecido como “O desastre de Mariana”. 

Conforme Felippe e colaboradores (2016, p. 4): 

A tragédia provocou 17 mortes de pessoas, dois desaparecimentos e um 

conjunto incalculável de prejuízos às cidades e povoados das margens do rio 

Doce e nas extensas áreas rurais ao longo de mais de 500 km do rio Doce 

(formador da quinta maior bacia do país). Estima-se que foram escoados 

cerca de 60 bilhões de metros cúbicos de rejeitos liquefeitos, com impactos 

ainda mal avaliados até o momento. 

O caso do desastre de Mariana em Minas Gerais é exemplar para se pensar como 

a racionalidade imediatista do sistema capitalista não pode respeitar os ciclos que 
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determinam o surgimento dos recursos naturais. A relação capitalista com o solo é 

eminentemente predatória, logo, o processo de intercâmbio material entre o homem e a 

natureza é mediado pelo desejo mercantil, no qual a terra, as águas e o ar são recursos a 

serviço da lógica do sistema mercantil e devem ser explorados conforme os interesses 

econômicos. 

Assim, compreende-se que os setores de mineração, com sua forma de produção 

baseada na exploração desmedida da natureza e do ser humano, estão inseridos na 

estrutura elementar do capitalismo mundializado
3
 e, o caso do desastre no município de 

Mariana, em particular, é mais um sinal evidente da supressão dos direitos aos bens 

comuns, que, ao transformar bens não mercantis em mercadoria para atender o interesse 

privado, deixou para trás territórios devastados pela contaminação do solo. 

O percurso de investigação que orienta essa pesquisa passa, portanto, pela 

necessidade de compreensão, numa perspectiva histórica, das alterações legais e 

institucionais que ocorreram no Brasil devido à introdução de políticas neoliberais e que 

viabilizaram a implantação de indústria altamente poluidora, como as do segmento de 

extração de minerais, dando, assim, mais oportunidades para que grandes corporações 

se apossem dos territórios de comunidades tradicionais locais para a extração do lucro. 

No plano particular, o caso da tragédia no município de Mariana mostra a 

negligência em relação às questões sócio ambientais. Em um primeiro contato com a 

documentação de acesso público, foi possível observar que, mesmo diante do maior 

desastre ambiental da história do Brasil, estão sendo aprovados e tramitados, nas esferas 

federal e estadual de Minas Gerais  projetos de leis que flexibilizam ainda mais o 

instituto do licenciamento ambiental. 

Em Minas Gerais, apenas vinte dias após a tragédia em Mariana, foi aprovado na 

Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 2946/15, que prevê a aceleração da concessão 

de licenças ambientais para as mineradoras. (PROJETO..., 2015). Já na esfera federal, 

apresentando uma proposta de mesma natureza, o Projeto de Lei do Senado 654/2015 

foi aprovado em 25 de novembro em sua Comissão de Desenvolvimento Nacional 

(POEMAS, 2015). 

                                                           
3
 Segundo Chesnais (1996), o processo de mundialização representa o próprio regime de acumulação do 

capital, sendo uma fase específica do processo de internacionalização do capital que tem como 
característica o movimento conjunto da acumulação ininterrupta do capital e, das políticas de liberação, 
de privatização, de desregulamentação e de desmantelamento das conquistas sociais e democráticas. 
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Toda essa tramitação vem ocorrendo em um momento em que a história recente 

do Brasil ainda carrega as marcas do massacre humano, ambiental e cultural que 

representou o rompimento da barragem de minério.  

No meio do cenário de destruição que se formou com o desastrre da 

Samarco/Vale/BHP, se encontram as comunidades locais que duplamente foram 

submetidas a um processo violento de espoliação territorial; no primeiro momento, com 

o estranhamento da nova paisagem gerado pelas trasformações territoriais, que exige a 

implantação de uma barragem de rejeitos de mineração e, no  segundo, com o processo 

de deslocamento involuntário ao qual foram submetidas devido ao rompimento de 

barragem, momento em que perderam seus referenciais essesnciais, quando tiveram 

suas histórias, suas identidades e seus traços culturais sendo levados juntamente pela 

lama de rejeitos  

Da perspectiva de relação com a força de trabalho, o relatório coletivo produzido 

pelos pesquisadores do grupo de pesquisas PoEMAS
4
 acrescenta que a Samarco 

aumentou nos últimos anos o número total de trabalhadores, adotando uma ampla 

política de terceirização que veio acompanhada pela precarização ampliada das 

condições de trabalho. Dentre as principais formas de descumprimento da legislação 

trabalhista pela Samarco, o relatório cita:  “a terceirização ilícita; o não pagamento das 

horas in itinere para os trabalhadores diretos e terceirizados; a não fiscalização das 

condições de trabalho e do cumprimento das normas trabalhistas pelas prestadoras de 

serviço; dentre outros” (POEMAS, 2015, p. 7). 

Assim, compreende-se que a precarização da força de trabalho e a degradação do 

meio ambiente, conduzida pela mundialização do capital, exigem uma discussão que 

busque compreender a origem dos fatores que beneficiam a migração de indústrias – 

com elevado potencial poluidor e passíveis de causarem danos iminentes e irreparáveis 

– dos países do centro do capitalismo mundial para os países periféricos. Outro aspecto 

que merece análise é o processo histórico de flexibilização da legislação trabalhista e 

ambiental de países periféricos, tais como o Brasil, em favor da instalação de grandes 

                                                           
4
 O Grupo Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade (PoEMAS) é formado por 

pesquisadores das áreas de ciências sociais, ciências humanas aplicadas e engenharias. Seus membros 

atuam em instituições de ensino superior no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, e se propõem a debater 

e avaliar os efeitos sociais, ambientais e econômicos das atividades extrativas minerais nas esferas local e 

nacional. 
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empreendimentos, criando assim, condições legais para que a implementação dos 

processos de acumulação por espoliação se efetivasse.  

Assim, este estudo que tem como objetivo geral abordar as implicações do 

processo de acumulação capitalista por espoliação, a partir do desastre no município 

brasileiro de Mariana em Minas Gerais e suas consequências para o meio ambiente e 

mundo do trabalho. E, para melhor entender esse processo, os objetivos específicos 

desta pesquisa são: a) realizar um estudo histórico acerca do desenvolvimento de 

indústrias que migram do centro para a periferia do capitalismo, a partir dos anos 1970, 

com relação a regulamentação ambiental e as relações trabalhistas; b) identificar o 

processo de reconstrução das identidades individual e coletiva das comunidades que 

perderam suas referências históricas, culturais, sociais e demográficas em consequência 

do desastre em Mariana; c) analisar o avanço da legislação ambiental e trabalhista no 

Brasil, no que concerne ao código de mineração, à concessão de licenças ambientais 

para mineradoras e aos processos de terceirização. 

 

1. Referencial Teórico-Metodológico, estratégias e procedimentos 

 

Para fins da investigação do objeto proposto, elegeu-se o materialismo histórico 

como método para a análise da História Ambiental na tentativa de revelar, assim, suas 

contribuições para o entendimento das raízes histórica da atual crise ambiental da 

sociedade capitalista, considerando os ambientes naturais do passado, bem como a 

história do tempo presente. Tal escolha se sustenta pelo fato da História Ambiental, 

assim como ressalta Lopes (2016, p.131) incorpora as “variáveis” ambientais para 

uma melhor interpretação da experiência humana, por esse motivo o materialismo 

passa a ser uma importante teoria que muito pode contribuir para tal compreensão. 

Assim, nesse percurso buscar-se-á um diálogo com a tradição marxista, por 

considerar sua contribuição na construção de um pensamento crítico e no entendimento 

da dinâmica da sociedade capitalista. Apoia-se na concepção de que nas obras de Marx 

e Engels existem uma rica fonte teórico-metodológica para discutir a questão ambiental.  

Dessa forma, entende-se que a abordagem de análise do marxismo, pautada na 

perspectiva da História Ambiental, é um precioso instrumento de compreensão da 

realidade da crise ambiental contemporânea, ao apontar como referência importante o 

estudo do passado/presente das relações dos seres humanos com o ambiente.  
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Tendo essa compreensão teórica diante da definição do objeto de estudo, tornou-

se necessária a escolha de abordagem e metodologia de pesquisa que, ao contribuírem 

para o entendimento de como se estabeleceu a relação do homem com a natureza, 

forneçam subsídios para que a interpretação do fenômeno estudado parta de uma 

situação concreta, construída historicamente. Nessa perspectiva, a apreensão da 

realidade é baseada no pressuposto inicial de que “toda a história humana é, 

naturalmente, a existência de indivíduos humanos vivos. O primeiro fato a constatar é, 

pois, a organização corporal desses indivíduos e, por meio dela, sua relação dada com 

o restante da natureza” (MARX; ENGELS, 1989, p. 87). É a partir desse 

reconhecimento que essa abordagem contribuirá sobremaneira para o entendimento de 

como se estabeleceu a relação do homem com a natureza, e a relação com a apropriação 

dos recursos naturais enquanto utilização econômica. 

Diante disso, e em consequência do nosso objetivo, optamos pela estratégia do 

estudo de caso, por acreditar que, conforme pontuam Bruyne, Herman e Schoutheete 

(1991, p. 224-225), este estudo ”reúne informações tão numerosas e tão detalhadas 

quanto possível com vistas a apreender a totalidade de uma situação”.  

André (1984) afirma ainda que a característica mais distintiva que distingue o 

estudo de caso de outros tipos de estudo é a “ênfase na singularidade, no particular. 

Isso implica que o objeto de estudo seja examinado como único, uma representação 

singular da realidade, realidade esta, multidimensional e historicamente situada” 

(p.52). 

O referido estudo de caso delimitar-se-á à análise dos impactos ambientais e 

sociais provocados após o rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco 

em Mariana (MG), e suas consequências para as comunidades locais, que foram 

obrigadas a perder a sua história, cultura e identidade. Os dados para esse primeiro 

momento da pesquisa serão coletados através de reportagens em jornais e notícias da 

internet ligados a temática investigada. 

Como procedimento de pesquisa, faremos uso de uma análise documental, por 

esses constituírem uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que 

fundamentam afirmações e declarações do pesquisador”. (LUDKE; ANDRÉ, 1995, 

p.39). Essa análise se dará por meio de documentos produzidos e recebidos pelos 

poderes Executivo e Legislativo (como normas júridicas, projetos de leis, resoluções e 
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documentos entre eles a carta de Brasília
5
). No Congresso Nacional as fontes se 

concentram na Comissão Especial que discute o Novo Código de Mineração, PL 37/11 

especialmente em notas taquigráficas, isto é, transcrições da audiência pública e por 

meio de publicações encontradas nos sítios eletrônicos dos Poderes Legislativo e 

Judiciário. 

Entre as fontes a serem pesquisadas, incluem-se o PL4330, aprovado pela 

Câmara dos Deputados, em 22 de abril de 2015 o qual, regulamenta o trabalho 

terceirizado no setor privado; os PLs 2946/15(MG) e 654/15 que preveem a aceleração 

da concessão de licenças ambientais para as mineradoras, bem como a Constituição 

Federal  de 1988 especificamente o capítulo dispensando a proteção do meio ambiente e 

os direitos fundamentais sociais referente a flexibilização das normas trabalhistas. 

Desse modo, dentro do campo da pesquisa marxista, e com estes instrumentos, 

buscar-se-á partir da premissa sugerida por Cardoso (2005), de “que as questões 

relativas à natureza da História não devem ser pensadas somente no resultado final do 

trabalho, mas sim de forma múltipla, isto é, no olhar em conjunto lançado para os 

objetos, métodos e documentação” (p.1).  

 

2. Considerações finais  

 

Tendo essa preliminar compreensão, é possível considerar que as consequências 

das mudanças ocorridas no padrão de acumulação capitalista em curso no país, fizeram 

com que a força de trabalho e o meio ambiente assumissem formas destrutivas, que 

assinalaram cada vez com mais clareza, que o meio ambiente natural e social não 

suporta as exigências impostas pelos processos capitalistas de acumulação por 

espoliação. Os impactos desse processo mostram que capitalismo conduz a humanidade 

a uma catástrofe ambiental e social em níveis ainda maiores do que as que já 

vivenciados com o desastre de Mariana. 

A contradição presente na relação progresso e meio ambiente, identificados na 

lógica do processo produtivo do capital, demonstraram que, onde prevalece a lógica do 

capital, se anula a preocupação com o ser humano e a natureza. Na dinâmica da 

acumulação capitalista a relação homem-natureza foi reduzida à relação de propriedade, 

                                                           
5
 Trata-se de documento, aprovado por unanimidade por centenas de militantes e sindicalistas, que 

conclama o Senado a analisar "com seriedade" o PLC 30/2015, que tem como objetivo regulamentar a 

terceirização (PEDROSO; GUSK, 2015). 
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na qual controle da natureza e do processo de trabalho está submetido à condição de 

mercadorias. 
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 O ensino de história no presente amplo.  

 

Renata da Conceição Aquino da Silva 

Programa de Pós-Graduação em História Social (FFP – UERJ) 

Mestranda – Bolsista CAPES 

 

           As inquietações que levaram a esse artigo surgiram da pesquisa “Negociando a 

distância entre passado, presente e futuro em sala de aula: a relação entre o tempo 

histórico e a aprendizagem significativa no ensino de história”
1
, coordenada pelo 

professor Fernando Penna. Ao longo de 2014 entrevistamos e analisamos as aulas de 

três professores de história que tinham sucesso em tornar o seu ensino significativo, 

usando a metodologia da professora Ana M. Monteiro (2007). Dentre eles, chamou-nos 

especial atenção as aulas de uma professora da rede pública estadual do Rio de Janeiro. 

A condução de suas aulas nos dois últimos anos do ensino médio tinha como essência a 

mobilização de questões vivas na conjuntura política. Em meio a discussões frequentes 

sobre a necessidade do professor de história incorporar referências a jogos, filmes, 

séries e afins que estejam presentes no cotidiano dos jovens, verificar que uma 

professora conquistava sua turma com pouco disso e muitas referências a questões 

quentes na esfera pública foi provocativo. É preciso lembrar: em 2014 ainda não havia 

escolas ocupadas, e o primeiro projeto “escola sem partido” era apresentado na ALERJ, 

por Flavio Bolsonaro (então do PP, atualmente PSC)
2
. 

           Entender a operação historiográfica escolar (PENNA, 2013) que a professora 

realiza ao ensinar história e compreender porque ela consegue tornar o seu trabalho 

significativo para alunas e alunos exige de nós um senso apurado dos espaços de 

experiência e horizontes de expectativa presentificados na cultura histórica (COSTA, 

2009) na qual ela e os estudantes estão inseridos. Em outras palavras, é preciso analisar 

como se concretizam nesse ensino a construção social do tempo (GUMBRECHT, 

2014a) predominante em uma determinada cultura histórica. 

                                                           
1
 Para uma explicitação dos referenciais teóricos e escolhas da pesquisa quando esta ainda estava em 

formulação, ver PENNA, 2014. 
2
 Projeto de lei 2974/2014, apresentado em 13 de maio. Disponível em < 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf/0c5bf5cde95601f903256caa0023131b/45741a7e2ccdc50a832

57c980062a2c2?OpenDocument&Highlight=0%2C2974%2F2014>. Acesso em 10 ago. 2017. 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf/0c5bf5cde95601f903256caa0023131b/45741a7e2ccdc50a83257c980062a2c2?OpenDocument&Highlight=0%2C2974%2F2014
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf/0c5bf5cde95601f903256caa0023131b/45741a7e2ccdc50a83257c980062a2c2?OpenDocument&Highlight=0%2C2974%2F2014
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf/0c5bf5cde95601f903256caa0023131b/45741a7e2ccdc50a83257c980062a2c2?OpenDocument&Highlight=0%2C2974%2F2014
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Ensino de história, cultura histórica e construção social do tempo 

O ensino de história é uma operação historiográfica que exige referenciais 

diversos para abarcar a sua complexidade, por isso é caracterizado como um lugar de 

fronteira (MONTEIRO e PENNA, 2011). A princípio, nesse artigo me deterei nas 

discussões do campo da teoria da história e da historiografia para pensar o ensino de 

história no mundo contemporâneo como parte de uma certa cultura histórica que, desde 

a Segunda Guerra, tem sido espaço de objetivação de uma construção social do tempo 

específica. Em seguida, incorporarei algumas ideias de Hannah Arendt para pensar os 

problemas postos por outro campo, o da teoria política. 

           O conceito de “cultura histórica” aqui utilizado baseia-se na apropriação que 

Fernando Sanchez-Costa faz da literatura germânica sobre o tema. Essa ideia é 

absorvida por ele a partir dos debates sobre consciência histórica e didática da história 

quando da onda memorialista nos anos 70. Buscava-se compreender o que de social 

havia e agia sobre as consciências históricas dos sujeitos, e posteriormente como isso 

era projetado e reaparecia no espaço público (COSTA, 2009: 275). Trata-se de tentar 

apreender diferentes dimensões e usos da presença da história nas existências dos 

indivíduos e das sociedades: “Com a categoria de cultura histórica definimos, portanto, 

o conjunto de recursos e práticas sociais através das quais os membros de uma 

comunidade interpretam, transmitem, objetivam e transformam seu passado” (IDEM: 

277). 

           O insight segundo o qual percebe-se que as relações entre passado, presente e 

futuro são historicamente localizadas pertence a Reinhart Koselleck. Ao analisar o 

surgimento do conceito moderno de história e ensaiar uma teoria da história através do 

destaque de categorias formais antropológicas universais (KOSELLECK, 2006) o autor 

criou as condições para entendermos como se dão as relações entre passado, presente e 

futuro não só no estudo da história, mas nas próprias condições de produção da história. 

A desnaturalização operada por Koselleck acontece quando ele expõe a formação 

daquele que ainda é o conceito de “História” mais utilizado na academia: aquele que 

reúne “a história, como realidade, e a reflexão sobre esta realidade foram fundidas… 

[n]o conceito de história em si” (2006: 236).  

Conhecer o processo histórico de formação semântica do conceito tem duas 

implicações fundamentais: I) a justaposição do conceito que se referia aos eventos 
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passados e do que tratava do estudo desses eventos leva à criação de uma “categoria 

transcendental” (IDEM: 237) que reúne as condições de “experiência possível” e de 

conhecimento da história; II) a renúncia a uma instância extra-histórica (“Para 

experimentar ou reconhecer a história em si não era mais necessário recorrer a Deus ou 

à natureza” [IDEM]) e a uma história que atinge o ser humano “como um destino” 

(“Uma história que só é história quando e na medida em que é conhecida está, é claro, 

mais fortemente ligada ao homem do que uma história que, no seu acontecer, atinge o 

homem como um destino” [IDEM]), produzindo um sujeito que prevê, planeja e produz 

a história (“O conceito reflexivo, de história como tal, abre um espaço de ação em que 

os homens se veem forçados a prever a história, a planejá-la, a produzi-la” [IDEM]). 

Segundo Koselleck, porque se distanciam claramente, percebe-se um novo “espaço de 

experiência” e um novo “horizonte de expectativas”. Esses termos são categorias 

universais, transcendentais e assimétricas: elas mostram como o passado e o futuro são 

tornados presentes de maneiras diversas, que se influenciam mutuamente. 

           Usando de metáforas espaciais, porque somente através delas é possível 

tematizar o tempo (KOSELLECK, 2010: 9), o autor defende que no fim do século 

XVIII o espaço de experiências e o horizonte de expectativas se rearticularam: o 

horizonte foi rompido, surgiu a ideia de progresso e de que se caminhava em direção a 

um futuro novo e aberto de melhoria da humanidade, afastando-se do espaço de 

experiências. A história dessa forma se acelera, o passado fica passado cada vez mais 

rápido, e as experiências têm que ser reformuladas continuamente, em um presente 

fugidio. 

           No final do século XX essa relação entre espaço de experiência e horizonte de 

expectativas transformou-se novamente. Muitos autores trataram do assunto, pensando 

sobre a memória (NORA, 1993) ou sobre uma ordem “presentista” em vigor sob um 

“presente onipresente” (HARTOG, 2013: 26), no que parece ter sido mais uma questão 

geracional do que uma descoberta intelectual (ARAUJO, 2012: 72). Hans Ulrich 

Gumbrecht, dentre esses, é quem tem as reflexões mais relevantes para o ensino de 

história. Sobre o que ele entende como uma mudança de cronótopo
3
: 

                                                           
3
 “empregarei aqui a palavra cronótopo como sinônimo [de construção social do tempo], apesar de que 

estou ciente de que esse uso não implica todas as nuances que os estudiosos de Mikhail Bakhtin, o criador 

desse termo, gostariam” [tradução nossa]. In: GUMBRECHT, H.U. Our broad present: time and 

contemporary culture. New York: Columbia University Press, 2014a, p. 50. 
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Desde os anos 1970 (...) nosso cronótopo foi profundamente modificado, já 

não estamos em um cronótopo historicista. Nosso futuro não continua sendo 

um futuro aberto de possibilidades. O futuro de hoje é cada vez mais 

ameaçador, um risco que assumimos com seguros. (...) (GUMBRETCH, 

2011: 39) 

 

           O autor, tratando de diversas questões presentes na cultura histórica alemã e 

europeia como um todo, analisa a presença constante de um futuro “ameaçador”. O 

professor Fernando Penna (2015) já analisou como essa visão pessimista do futuro 

também aparece na produção de alunos e alunas do ensino básico, numa escola de São 

Gonçalo, e como ela se relaciona diretamente com um sentimento de incapacidade de 

ação histórica. Gumbrecht fala da emergência desse cronótopo que nomeia presente 

amplo (2014) contextualizando-o no que entende como a decadência de alguns traços 

modernos, notadamente: uma cultura do sentido, que está sendo – e deveria de fato ser – 

substituída por uma cultura da presença (2010). 

Essa presença seria uma “relação espacial com o mundo e seus objetos (...) uma 

coisa presente deve ser tangível por mãos humanas” (GUMBRECHT, 2010: 13). Essa 

cultura do sentido é caracterizada pela busca de sentido e pela prática da interpretação, 

temas que durante seu texto são intercambiáveis “com outros conceitos e nomes, a 

saber: ‘hermenêutica’, ‘imagem cartesiana do mundo’, ‘paradigma sujeito/objeto’ e, 

acima de tudo, ‘interpretação’” (IDEM). Ou seja, todas questões amplamente 

questionadas nas humanidades durante essa mudança de cronótopo. 

A relevância do estudo da presença no mundo contemporâneo, que segundo 

Gumbrecht é marcado por um desejo de presença, justifica-se na estrutura do presente 

amplo, “no qual já não sentimos que estamos ‘deixando o passado para trás’ e o futuro 

está bloqueado. Um presente assim amplo acabaria por acumular diferentes mundos 

passados e os seus artefatos numa esfera de simultaneidade” (GUMBRECHT, 2010, p. 

152). 

Para o autor, em seu habitual tom autobiográfico, após a Segunda Guerra 

Mundial entramos numa época de espera por um futuro que não chegou. Sejam os 

eventos de 1968 ou o 11 de setembro, a despeito de suas intensidades, não conseguiram 

romper o futuro esperado e quebrar essa estaticidade da sociedade ocidental. Em Depois 

de 1945 (2014), o autor afirma que essa mudança pela qual passamos tem a ver com um 

mal-estar, uma latência que instaurou-se na data título do livro: 
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Neste novo cronótopo [do presente amplo] (...) a agência, a segurança e o 

progresso histórico da humanidade desapareceram numa memória distante. Apenas nos 

restam o desejo não redimido, a incerteza e a desorientação. Ao mesmo tempo, ameaça-

nos um futuro que jamais escolhemos. Não há nem escape nem grande ideia sobre onde 

estamos neste momento – ou sobre onde deveríamos estar. Isto é, não há qualquer razão 

para acreditar que o que esteve latente durante tanto tempo passa agora, finalmente, 

começar a “mostrar o rosto”. (2014: 63) 

           Urge perguntarmo-nos como essa mudança em nossa forma de ver o tempo 

influencia o ensino de história. Koselleck, ao expor o surgimento do conceito moderno 

de história, mostra como isso impacta a aprendizagem da história: ela deixa de ser a 

mestra da vida, porquanto o futuro havia se tornado algo aberto e os exemplos passados 

deixam de ter algo a ensinar. Torna-se central estudar o passado para compreender os 

processos – agora vê-se a história como um todo universal, e busca-se entendê-la 

através das partes (ARAUJO, 2012: 69) – e fazer prognósticos para o futuro, que 

tornou-se passível de ser planejado, uma vez que os homens veem-se agora como 

agentes de seus destinos. O que pensar do ensino de história em um cronótopo onde o 

espaço de experiências inunda o presente e o horizonte de expectativas permanece 

bloqueado por ameaças? Gumbrecht crê que na prática perdeu-se a certeza de que se 

pode aprender com a história (2011: 28), dado que o futuro presente é temido, e não 

mais planejado, de onde se perde boa parte da atração do estudo da história. No entanto, 

o autor fala que cresce um fascínio pela história, no que tange prédios e passeios 

históricos, por exemplo. Ele afirma que essa é uma característica antropológica da 

consciência humana (IDEM: 34). No que pese a riqueza da hipótese do autor para o fim 

da ideia hegemônica de que se pode aprender sobre a história estudando os processos, 

 com base no que vemos nas aulas da professora citada no início desse texto pode-se 

pensar em outras causas e consequências do presente amplo. 

 

Pensando novos inícios 

Só a existência de um domínio público e a subsequente transformação do 

mundo em uma comunidade de coisas que reúne os homens e estabelece uma 

relação entre eles dependem inteiramente da permanência. Se o mundo deve 

conter um espaço público, não pode ser construído apenas para uma geração 

e planejado somente para os que estão vivos, mas tem de transcender a 

duração da vida de homens mortais. Sem essa transcendência em uma 

potencial imortalidade terrena, nenhuma política, no sentido restrito do 

termo, nenhum mundo em comum nem domínio público são possíveis (...) o 
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mundo comum é aquilo que adentramos ao nascer e que deixamos para trás 

quando morremos. Transcende a duração de nossa vida tanto no passado 

quanto no futuro, preexiste à nossa chegada e sobreviverá à nossa breve 

permanência nele. É isso o que temos em comum não só com aqueles que 

vivem conosco, mas também com aqueles que estiveram antes e com aqueles 

que virão depois de nós. Mas esse mundo comum só pode sobreviver ao ir e 

vir das gerações na medida em que aparece em público (ARENDT, 2015: 67) 

 

Para Hannah Arendt, a modernidade continuamente tornou o homem menos 

livre, na medida em que ignorou progressivamente que somente na ação política há 

liberdade de fato. Para a autora, ser livre é agir – e a ação é uma atividade humana que 

só pode ocorrer numa esfera pública formada por uma teia de negócios humanos, a 

esfera política por excelência. É a criação desse espaço que define o ser humano como 

humano: a ação traz ao mundo público a potência contida em toda pessoa ao nascer, a 

potência de ser um milagre e um novo início. Contra isso, aqueles (as) que vivem em 

suas vidas privadas, trabalhando e obrando, não se diferenciam muito de animais. Não 

exercem sua potência de iniciar coisas novas. 

Para existir essa esfera pública onde pode se dar a liberdade há de se ter uma 

perspectiva para o futuro, há de se ter a noção de “mundanidade”, conforme a citação 

acima. Sobre isso, Arendt fala: 

A não mundanidade como um fenômeno político só é possível com a 

premissa de que o mundo não durará; mas, com tal premissa, é quase 

inevitável que a não mundanidade venha, de uma forma ou de outra, a 

dominar a cena política. Foi o que sucedeu após a queda do Império Romano 

e parece estar ocorrendo novamente em nosso tempo (IDEM) 

 

           Aqui parece haver uma convergência entre Arendt e Gumbrecht. Para os dois o 

horizonte de expectativa encontra-se fechado por um sentimento de iminência do fim do 

mundo e de impotência. Para Arendt, nesse texto de 1958, é o medo de uma guerra 

nuclear, e para Gumbrecht é a latência pós-1945 que não se desfez a despeito do mundo 

ter permanecido. Porém, Arendt nos dá uma brecha de liberdade onde Gumbrecht 

parece retirar-se da questão. Enquanto ele diz que “devido a um ceticismo fundamental 

sobre a possibilidade de dirigir eventos – ou mesmo muda-los em parte – eu prefiro 

manter uma distância cautelosa” (2014: xii), a teórica política, embora adote uma 

posição conservadora em alguns pontos dessa discussão, deixa o espaço para a liberdade 

e a ação política surgirem quando se pensar o mundo para além das gerações. Ela o faz 

defendendo a dignidade do político. 

            

Conclusões efêmeras 



506 
 

           Peter Seixas, em artigo sobre o tema, conclui enfatizando a importância de tornar 

a agência histórica uma questão pedagógica central. Ele discute o objeto cruzando 

epistemologia e política, terminando por destacar especialmente a agência coletiva dos 

sujeitos. Ao longo da pesquisa que ora realizo – sobre eventuais relações entre o ensino 

de história e a “esfera pública” – tem se apresentado cada vez mais urgente, por 

diagnosticar a onipresença desse tema pairando sobre discussões contíguas, a 

necessidade de um tratamento mais sociológico de como professores tratam e articulam 

certos temas: eles o fazem de uma perspectiva pública? Parece haver relações entre isso 

e uma experiência do tempo própria de um regime democrático, ou que busca sê-lo, 

dado que publicizar e discutir temas publicamente é um dos rudimentos de qualquer 

regime democrático – Seyla Benhabib chega a dizer, sobre a dificuldade em definir o 

que é e como deveria ser uma esfera pública, que “A inquietação sobre a esfera pública 

é no fundo ansiedade sobre a viabilidade da democracia em sociedades modernas 

complexas, multiculturais, e crescentemente globalizadas” [tradução minha] (1997: 2). 

Quanto a democracia e ensino de história, tenho achado instigante a frase de Lefort: “a 

democracia revela-se assim a sociedade histórica por excelência [...] que acolhe e 

preserva a indeterminação” (1991 :31). O conceito de esfera pública junto com algumas 

categorias intermediárias sociológicas, a partir de um caso de sucesso concreto que 

levantou essas questões, tem-se mostrado fundamental para pensar um ensino que, 

embora inserido nesse presente amplo, parece apontar para um potencial rompimento 

nesse futuro ameaçador que ora se nos apresenta.  
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Cidadania nas páginas de O Malho 

Renata F. da S. Nogueira 

PPGHS UERJ/FFP 

O objetivo deste artigo é refletir como as relações de poder são exercidas através 

do controle social utilizando as charges e crônicas da revista O Malho para analisar as 

desigualdades sociais e os direitos civis de acordo com as aspirações do sistema 

republicano brasileiro. Uma questão levantada é a importância dos direitos civis para 

manter a ordem republicana e para garantir a igualdade politica e social em particular. 

Não cabe aqui a discussão jurídica sobre direitos civis, isso é uma vasta e rica discussão 

que não temos tempo para fazer neste estudo. 

Desta forma, torna-se relevante explicitar alguns argumentos clássicos sobre a 

questão de cidadania e direitos civis para posteriormente contrasta-los com as charges 

retiradas da revista para podermos refletir como se estabeleciam as relações sociais na 

sociedade do Rio de Janeiro no início do século XX.  

De acordo com Thomas Marshall a relações entre a cidadania e os direitos civis: 

 

Pretendo dividir o conceito de cidadania em três partes. (...) Chamarei 

estas três partes de, ou elementos, de civil, politica e social. O elemento civil 

é composto dos direitos necessários à liberdade individual - liberdade de ir e 

vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à propriedade e de 

concluir contratos validos e o direito à justiça. Este último se difere dos 

outros porque é o direito de defender e afirmar todos os direitos em termos de 

igualdade com os outros (...) Por elemento político se deve entender o direito 

de participar no exercício do poder político, como um membro de um 

organismo. (...) O elemento social se refere a tudo que vai desde o direito a 

um mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de participar, por 

completo, na herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com 

os padrões que prevalecem na sociedade. As instituições mais intimamente 

ligadas com ele são o sistema educacional e os serviços sociais. 

(MARSHALL, 1967, p.63) 

 

Segundo esta teoria clássica, o conceito e o exercício da cidadania esta ligado ao 

âmbito do estado nacional e à proteção dos direitos individuais: 

 

(...) a evolução da cidadania envolveu um processo duplo, de fusão e 

separação. A fusão foi geográfica e a separação, funcional. O primeiro passo 

importante data do século XII quando a justiça real foi estabelecida com 

força efetiva para definir e defender os direitos civis do individuo – tais como 

o eram então – com base não em costumes locais, mas no direito 

consuetudinário do país. (MARSHALL, 1967, p.64) 
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 Notamos no discurso de Marshall a ideia de que esse tipo de direito e os 

tribunais de justiça são instituídos para a proteção do indivíduo que antes eram súditos, 

servos e agora são cidadãos da república. Mas acreditamos que há diferença, no ponto 

de vista dos fundamentos da desigualdade nos dois contextos. Para Marshall, a 

desigualdade esta fundamentada moral e juridicamente no status, afirmando-se jurídica, 

social e politicamente o modelo de uma sociedade republicana hierarquizada que se 

garantiu a “igualdade jurídica” aos cidadãos onde as desigualdades se justificam pelas 

diferenças de classes sociais, econômica e política. 

Podemos dizer com isto que a cidadania, mesmo em suas formas iniciais, 

constitui-se no principio da igualdade mesmo sendo naquela época uma instituição em 

desenvolvimento. Começamos pelo ponto em que todos os homens são livres, na teoria, 

capazes de exercer seus direitos, a cidadania se desenvolveu pelo enriquecimento, como 

vimos acima, pelo conjunto de direitos de que os cidadãos eram capazes de usufruir.  

Para José Murilo de Carvalho (2001, p.08) o exercício de certos direitos, como a 

liberdade de pensamento e o voto, não gera automaticamente o gozo de outros, como a 

segurança e o emprego. O exercício do voto não garante a existência de governos 

atentos aos problemas básicos da população. À liberdade e a participação não levam de 

imediato à resolução de problemas sociais. 

 

Tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos civis, políticos e 

sociais. O cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três direitos. 

Cidadãos incompletos seriam os que possuíssem apenas alguns dos direitos. 

Os que não se beneficiassem de nenhum dos direitos seriam não-cidadãos. 

Esclareço os conceitos. Direitos civis são os direitos fundamentais à vida, à 

liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Eles se desdobram na 

garantia de ir e vir, de escolher o trabalho, de manifestar o pensamento, de 

organizar-se, de ter respeitada a inviolabilidade do lar e da correspondência, 

de não ser preso a não ser pela autoridade competente e de acordo com as 

leis, de não ser condenado sem processo legal regular. São direitos cuja 

garantia se baseia na existência de uma justiça independente, eficiente, barata 

e acessível a todos. (CARVALHO, 2001,p.09) 

 

Carvalho explica muito bem a divisão dos cidadãos em duas partes bem 

distintas, os que possuem direitos civis e aqueles detentores da cidadania civil e da 

possibilidade de participação política. Junto a estes grupos temos a parte os grupos 

sociais excluídos – mulheres e analfabetos, por exemplo – que foram se manifestando 

ao longo de décadas para ter seus direitos com a ampliação da cidadania política para 

além de determinados grupos seletos. 
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Neste sentido iremos começar pela Constituição de 1891, que após várias 

discussões, validou alguns interesses liberais, entre eles a restrição do voto aos 

brasileiros adultos e alfabetizados do sexo masculino que não fossem soldados ou 

religiosos. 

Estamos de acordo com Carvalho quando afirma que é possível que haja direitos 

civis sem direitos políticos. Estes se referem à participação do cidadão no governo da 

sociedade. Seu exercício é limitado a uma determinada classe da população e consiste 

na capacidade de fazer demonstrações políticas, de organizar partidos, de votar, de ser 

votado. Quando falamos em direitos políticos, nos referimos ao direito ao voto. Pode 

haver direitos civis sem direitos políticos, mas o contrario não é cabível.  

Sem direitos civis, principalmente o direito a liberdade de opinião e organização, 

os políticos, sobretudo o voto podem existir apenas formalmente ficando esvaziados da 

participação popular, não representando a população.  

Apoiado em dados estatísticos Carvalho, afirma que é quase nula a participação 

política da população carioca na Primeira República. Contestamos esta afirmação de 

Carvalho já que notamos várias estratégias de expressão e manifestações políticas da 

população que circulavam na sociedade carioca da época entre elas: os motins, greves, 

manifestações e formação de associações de auxilio mútuo como vamos ver na revista.  

Enquanto isso, na Constituição de 1891, a discussão é em torno dos direitos 

sociais tomou outro ângulo. De um lado, a existência de uma população à margem do 

mercado de trabalho que é propicia de “desordem”, por isso muito parlamentares 

defenderam duas ordens de ação: a repressão policial e a educação para valorizar o 

trabalho. “Por sua vez os elementos ligados ao socialismo reformista também defendiam 

a educação do trabalhador, só que não no sentido de classe dominante, mas também 

para a promoção da cidadania dos operários.” (TENÓRIO, p.67) 

Podemos perceber nas charges e crônicas a seguir retiradas da revista ilustrada O 

Malho que o discurso adotado pela revista tem o objetivo de construir uma cultura 

política favorável ao regime republicano que implica em um conjunto de discursos 

extremamente ambíguos e controversos em algumas situações, como podemos constatar 

a partir da análise das fontes abaixo. 
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Fonte: O Malho, ano II, número 60, 08 de agosto de 1903, p. 06. 

 

Na charge acima percebe-se em primeiro plano “Zé” segurando um lampião. Ele 

representa o povo, população do Rio de Janeiro que esta na escuridão, sozinho, perdido 

e a procura de seus direitos civis estabelecidos na Constituição. Atrás, no segundo 

plano, está Rui Barbosa responsável pela elaboração e formulação do texto 

constitucional que foi aprovado em 1891. Rui Barbosa e o outro parlamentar estão 

quietos só observando que caminho o “Zé” está seguindo. Essa charge critica 

diretamente os representantes do povo e sua omissão nas políticas públicas. Tais 

representantes não estão cumprindo com seus deveres e a população esta reivindicando 

seus direitos, ou seja, procurando-os nos limites que seu próprio esclarecimento permite 

enxergar, a partir da metáfora de se trazer à luz. 

Em reforço a estes argumentos, cabe citar charges referentes à valorização da 

educação, notamos que a revista é a favor do ensino infantil obrigatório, deixa bem 

claro que as crianças merecem ter educação de qualidade e gratuita e para isso é 

necessário que o governo assuma a educação. A revista vai mais longe, diz que a 

educação é fundamental para que a criança tenha conhecimento de seus direitos e 

deveres, assim irá torna-se um adulto esclarecido social e politicamente, como veremos. 

A revista cobra uma posição dos políticos para que votem a favor do projeto de ensino 
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primário obrigatório. Pede rapidez e agilidade na votação que esta sendo postergada e 

divulga a lista dos deputados que votaram contra o projeto de lei.  

 

 

Fonte: O Malho, ano VII, número 306, 25 de julho de 1908, p. 12. 
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Fonte: O Malho, ano VII, número 306, 25 de julho de 1908, p. 06. 

 

 

Tanto a charge como a crônica citada acima é um exemplo de como o discurso 

da revista era a favor da aprovação da lei do ensino público infantil obrigatório. A 

charge chega a ser agressiva não dando margem ao humor e nem a metáforas. A cena de 

um carrasco (políticos) torturando a criança, retirando seus olhos com ferro quente e o 

inquisidor observando tudo e reiterando a sentença que as crianças não podem receber 

mais conhecimento que sua atual geração chega a ser cruel. A maioria de uma minoria 

decide pelo futuro de uma população que esta complemente cega e sendo guiada por 

pessoas que estão interessadas em seus próprios interesses. 

Os direitos sociais como podemos perceber garantem a vida em sociedade, se os 

direitos políticos garantem a participação dos cidadãos no governo, os direitos sociais 

garantem o bem-estar coletivo. Entretanto, pelo que vimos a partir de alguns exemplos 

retirados da revista O Malho a realidade não é tão igualitária como propunha a 

Constituição de 1891, prevalecendo Os interesses de uma minoria preocupada em 

manter seu status que eram incompatíveis, por exemplo, com o projeto de extensão da 

educação igualmente presente naquela sociedade e aludido n’O Malho.  
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Resumindo, em tese os direitos sociais podem existir sem os direitos civis e 

certamente sem os direitos políticos, mas na ausência destes, seu objetivo e alcance 

tendem a ser arbitrários. Os direitos sociais permitem que a sociedade não produza 

excessos de desigualdade social garantindo o mínimo de bem-estar para todos.  

Ambos os autores, Marshall (1967) e Carvalho (2001), concordam que a 

cidadania se desenvolveu com mais rapidez nas sociedades em que a educação popular 

foi introduzida. Foi ela que permitiu às pessoas tomarem conhecimento de seus direitos 

e se organizarem para lutar por eles. Infelizmente a ausência de educação tem sido um 

dos principais obstáculos para a construção da cidadania tanto civil como a política em 

nosso país. 

Roger Chartier (2002) diz que as representações nunca são neutras e sim 

expressam os interesses de grupos diversamente localizados no espaço social. Ou ainda 

como quer a história social da imprensa, os periódicos veiculam pontos de vista 

particulares com a pretensão de serem coletivos. Mas nem por isso podemos reduzir O 

Malho a uma única ideologia, visto que esta investigação se pauta pela heterogeneidade 

e ambiguidade do discurso desta revista. 

O Malho se apresenta desde o início com um discurso cativante e de apoio à 

população, mas no decorrer das análises das charges, fotos e crônicas percebemos que O 

Malho defende os interesses e a ideologia dominantes. Acreditamos que isto seja 

compreensível para a época, pois estes novos ideais e estilos de vida inspirados na 

modernização europeia estavam entranhados na sociedade. Os intelectuais da época – e 

neles incluo os redatores, jornalistas, cronistas e chargistas da revista – absorveram e 

apoiaram este discurso como se a maioria da população o tivesse também absorvido.   

É preciso analisar mais detalhadamente este “otimismo”, sobre este ponto deve 

ser destacado que uma das características da revista é a cultura política e seu apelo para 

o “povo” como agente participativo, exercendo sua cidadania. Mas infelizmente já 

sabemos que este “povo” é uma minoria, uma classe dominante e excludente que o 

homem simples não está incluído.  

Tenório (2001, p.76) a construção do povo como público-leitor encontrava-se em 

conjunto com a construção do agente político. Discordamos desta afirmação, pois o 

“povo” que o autor cita como já falamos é uma minoria que pertence à classe dominante 

da época , como sabemos, com ideais, interesses e objetivo bem definidos. Assim, 
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pensamos que O Malho procurava legitimar seu discurso dominante utilizando a palavra 

“povo” para mobilizar seus ideais políticos, procurando conscientizar seus leitores 

quanto à importância de um verdadeiro regime de voto assim como sobre a necessidade 

do desenvolvimento do ensino, elementos considerados como capazes de transformar a 

sociedade. 

O Malho valorizar a intervenção popular de outras formas além do voto e da 

educação e legitimam intervenção na política de outras maneiras, mas claro como a 

revista tem um discurso conservador e apaziguador irá mostrar outras manifestações 

sempre de forma ordeira e “civilizada”. 

Pensando em cidadania na perspectiva de Marshall composta de três (3) 

elementos, direitos; civil, social e político poderíamos apontar que a revista O Malho 

apresenta uma abordagem ampla, na medida em que suas charges e discurso 

contemplam desde a liberdade individual até a melhoria nas condições de vida, 

passando pela valorização do operário no espaço político e terminando incentivando a 

liberdade e legitimando o direito de um “transformista”.   

Como já percebemos a revista chama a atenção pelo seu discurso ambíguo. 

Conforme vimos, os significados das charges e crônicas deslizam pela legitimação da 

inclusão do homem simples, trabalhador no corpo de cidadãos e repressão sobre o 

cotidiano de quem não se enquadrava nas categorias sociais estabelecidas pela classe 

dominante. 

Através das análises desenvolvidas neste trabalho, procuramos recuperar parte 

do ambiente político e social do Rio de Janeiro, Capital Federal, no início do século XX. 

Utilizamos a revista ilustrada O Malho para nos ajudar a entender como a cidade e as 

classes populares experimentaram aquele contexto de mudanças Como vimos a Capital 

Federal não foi só projetada, construída e idealizada pelos engenheiros e arquitetos. Esta 

cidade reurbanizada e com novos hábitos também foi construída pelos cronistas e 

diretores dos periódicos em circulação, entre eles O Malho. Como vimos a partir de 

Márcia Diogo, os cronistas são também os projetistas desta nova cidade civilizada e 

moderna. 

 

O texto não é somente um produto intelectual e estético, mas uma prática 

significante, produtora de sentidos que procuram conferir inteligibilidade às 

coisas e ao mundo, no caso, dar sentido ao Rio de Janeiro idealizado pelo 

programa modernizador. Através das revistas e, em particular, da crônica era 
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possível encontrar a ordem em meio a convulsão que se encontrava nas ruas 

da cidade. (DIOGO, 1999, p.126) 

 

Para Diogo (1999, p.109), “a escrita da revista propõe sempre um sentido, 

representações que ajudam o leitor a decifrar e apresentam o seu mundo, num trabalho 

que remete a vários diálogos e redes de articulações entre o texto, a imagem e a 

experiência do leitor”. Percebemos que a revista é um meio pelo qual a população tem 

acesso mais rápido às informações. Ela é utilizada para propagar e vender novos 

costumes, hábitos e estilos de vida. Tânia de Luca (2015, p.37) enfatiza que “as revistas 

têm um caráter de difusão de novos princípios e manifestos, um papel estratégico que 

consagra e transforma a novidade em rotina para os leitores.”  

 

 

 

Fonte: O Malho, ano V, número 192, 19 de maio de 1906, p. 18. 

 

Assim como esta foto acima há varias fotos, charges e colunas que mostram as 

passeatas pacíficas ordenadas pelos operários no dia do trabalho. O Malho como sempre 

valorizando a passividade das pessoas ao se manifestarem. Podemos concluir que este 

olhar sobre o trabalho incide sobre uma visão simbólica da construção da cidadania 
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como experiência individual e social nesses movimentos sociais. Assim observamos 

como os textos e como as imagens de O Malho busca definir o comportamento e 

selecionam os indivíduos dignos de serem considerados cidadãos. 

Na imagem acima a revista deixa claro a sua a ideologia oficial e se esbarra com 

sua face contraditória. Mas nem por isso deixa de se vincular a uma visão de mundo 

pré-estabelecida nos moldes europeus sobre o funcionamento da política e da sociedade, 

uma visão que pode ser exclusiva do chargista ou ter influência dos editores da revista.  

Em todo caso, esta construção de sujeitos políticos e sociais por meio do 

discurso da imagem não se dava no vazio. E neste caso os sujeitos, operários, são 

cidadãos que sabem reivindicar seus direitos sem interferir na rotina diária da cidade, 

sem arrumar nenhum tipo de confusão ou violência. Isto é, as charges e os textos da 

revista conferiam sentido às experiências sociais de indivíduos e sociedade que eram 

reais na Primeira República, dando legitimidade a determinadas ações em prol da 

conquistada cidadania. Mas infelizmente às experiências sociais aprovadas pela revista 

era bem diferente de que o homem simples vivenciara em seu cotidiano. 
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Elysio de Carvalho e o Boletim Policial: Controle do corpo no início da República e 

discurso criminológico (1907-1918) 

 

       Rodrigo Maia Monteiro 

       PPGHS - UERJ-FFP - CAPES 

 

 Este artigo se situa no campo dos estudos da história social das ideias políticas e 

da cultura jurídica.  Analisamos a maneira como a ordem e o controle social foram 

pensados no início da república no Brasil, a partir do periódico do Gabinete de 

Identificação e Estatística, O Boletim Policial, e da trajetória de seu diretor enquanto 

esteve nessa função, Elysio de Carvalho (1907 a 1918), buscando perceber as matrizes 

da cultura jurídica que contribuíram para a formação do pensamento criminológico 

presente no periódico.  O Gabinete de Identificação e Estatística auxiliou na construção 

de "uma lógica circular", conforme aponta Chazkel (CHAZKEL, 2017, p.31), que fazia 

com que os criminosos fossem conhecidos entre a polícia, os juízes e os legisladores. 

Segundo este autor, A nova habilidade de recolher e manter informações elaboradas 

sobre o passado criminal dos indivíduos, demonstrada, sobretudo, pelo Gabinete de 

Identificação e Estatística, intensificava os efeitos prolongados da prisão e detenção 

(CHAZKEL, 2017, p.31). 

  O estudo da passagem à modernidade no Brasil exige uma preocupação especial 

com as diversas formas de pensamento social e político daquele início de século, onde o 

disciplinamento social foi articulado a partir da classificação e o controle do corpo, se 

transformando em base para os projetos de uma nação civilizada e moderna.  A 

correlação de forças sociais e políticas em discursos aparentemente dispersos no 

Boletim Policial, está presente em artigos de medicina legal, psicologia, literatura 

policial, meretrício, capoeiragem, biologia, menores abandonados, polícia científica e 

datiloscopia. Os autores desses artigos representaram posições variadas no cenário 

político fluminense, como Miguel Salles, Afrânio Peixoto, Evaristo de Moraes, Jacynto 

de Barros e o próprio Elysio de Carvalho. Temos assim uma gama de agentes 

articuladores no periódico com diferentes projetos e ideias acerca do controle e da 

criminalidade.  Nesse sentido, não é objetivo deste artigo analisar as diferentes correntes 
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políticas do jornal, mas a maneira como expressam o conjunto das classes ou "frações 

de classes" (NEDER, 2012, p.23) no momento estudado. 

 A conjuntura de modernização e reestruturação institucional e jurídica do país 

foi articulada juntamente a um processo de redefinição da espacialidade urbana na 

capital federal, assegurando que as “classes perigosas”(CHALHOUB, 1996, p.21) como 

estuda Sidney Chalhoub, fossem segregadas e vigiadas, pois representavam o avesso 

dos ideais de ordem e higiene. Nesse sentido, Elysio de Carvalho escreve um artigo no 

Boletim Policial acerca das gírias dos "gatunos cariocas"(CARVALHO, 1912, pp. 168-

181), onde destaca o vocabulário das classes perigosas para os alunos da escola de 

polícia, preparando-os para vigiá-las de modo mais eficiente. Termos como "vassoura" 

que significa roubar a casa por inteiro, ou "sulipa", uma pessoa sem dignidade, eram 

abordados para o conhecimento de todos. 

 Vera Malaguti demonstra em O medo na cidade do Rio de Janeiro: Dois tempos 

de uma história (MALAGUTI, 2003, p.23) que o medo coletivo teve um papel 

importante na organização social no Brasil no século XIX.  Além do medo ter sido 

usado para promover o disciplinamento das massas empobrecidas, o temor que se tinha 

das rebeliões dos escravos e dos pobres, considerados como perigosos, fundamentou o 

tipo de controle e a maneira como os códigos e leis deveriam ser aplicados.  No Brasil, 

após o fim da escravidão, a penalização dessas classes foi o principal meio de controle.  

Nesse sentido, durante todo o século XIX, a classe dominante utilizou o medo em 

diversos aspectos a fim de conseguir justificar suas políticas autoritárias de controle 

social.  

 Contudo, a preocupação maior reside no fato de percebermos esse contexto 

levando-se em conta a análise das matrizes do pensamento jurídico-político que 

constituíam o imaginário coletivo e social da época.  Assim, destacamos como essencial 

verificar aquilo que Gizlene Neder chamou de "permanências culturais de longa 

duração" (NEDER, 2011, p.26) presentes na tradição jurídica ibérica e no Brasil. 

Segundo Nilo Batista (BATISTA, 2011, p.164), o direito penal e penitencial canônico 

aparece precocemente na Península Ibérica quando as leis visigóticas eram criadas 

contra os judeus, respondendo por uma série de atributos ligados a essa dogmática como 

a intervenção moral, a inquisitorialidade, o reinado da confissão, além é claro de uma 

das mais duradouras obras do sistema penal canônico: a construção de um novo sujeito 
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culpável.  As permanências de longa duração da cultura jurídica ibérica no Brasil foram 

trabalhadas, segundo Gizlene Neder (NEDER, 2011, p.26), por Sérgio Buarque de 

Holanda em Raízes do Brasil, quando este trata de maneira destacada o iberismo e o 

bacharelismo. 

Quando pensamos a administração da justiça na cidade do Rio de Janeiro 

durante o Império, o qual deixará um código de lei penal para a república marcado pelo 

escravismo, é importante notar como se constituía o campo jurídico brasileiro, desde a 

criação dos cursos jurídicos no Brasil (1827).  Conforme aponta Chazkel, "O regime 

republicano logo percebeu a necessidade de promulgar uma nova legislação em 

substituição ao Código Criminal de 1830, que estava manchado com os vestígios ainda 

da escravidão e da cruel pena de açoites(...)" (CHAZKEL, 2017, p.12).  Assim, o Estado 

republicano estabelece formas de controle das classes populares e, principalmente, dos 

ex-escravos, o que antes era feito pelo senhor no âmbito privado se torna função do 

poder público. O Código Penal de 1890 é fruto deste processo e a expressão da 

preocupação com a manutenção da ordem social neste período de intensas mudanças 

sociais. 

 No Brasil, as leis comumente aceitas e que fundamentavam a estrutura judiciária 

na colônia eram as Ordenações do Reino, baseadas nas leis de Portugal.  Coexistiam 

normas canônicas e o poder secular.  As primeiras ordenações foram as Afonsinas que 

foram substituídas, segundo Paula Bajer (BAJER, 2002, p.10), pelas Ordenações 

Manuelinas em 1521.  Mas, a mais aplicada, segundo a autora, foram as Ordenações 

Filipinas, promulgadas em 1606 e que duraram até o Código Penal de 1830.  

 Contudo, Nilo Batista (BATISTA, 2011, p.21) faz uma crítica a esse tipo de 

periodização da história do direito.  Para ele, muitas vezes a lei não tem qualquer efeito 

sobre as práticas do direito penal, como por exemplo o fato de se afirmar que a partir de 

abril de 1500 foram implementadas na ilha de Vera Cruz as Ordenações Afonsinas, mas 

até 1792 dificilmente alguma cópia dessas ordenações cruzou o Atlântico. Neste 

sentido, levamos em consideração o fato de que precisamos relativizar o conceito de lei, 

entre a dogmática e a prática, entre aquilo que é enunciado nas classes dominantes e 

aquilo que se manifesta nas classes subalternas, pois conforme questionou Ginzburg em 

O Queijo e os Vermes, "até que ponto a primeira está subordinada à segunda 

?"(GINZBURG, 2006, p.12), ou seja, cada cultura possui particularidades que 
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impossibilitam um determinismo no que tange a esse fluxo circular cultural que não se 

pode perceber de maneira nenhuma como homogêneo. 

 Dentro desse quadro, encontram-se as influências do tomismo no pensamento 

eclesiástico e no discurso jurídico.  Segundo Neder (NEDER, 2011, p.24), esta 

influência foi tão forte que mesmo com a expulsão dos jesuítas, a partir das rupturas 

pombalinas, as ideias de São Tomás de Aquino continuaram exercendo influência na 

Universidade de Coimbra e na constituição das matrizes ibéricas do sistema penal.  

 A lei passa a ser editada no Brasil, conforme Bajer (BAJER, 2002, p.13), a partir 

da vinda da família Real, em 1808. Em 1827, há uma transformação nos quadros da 

formação jurídica no Brasil.  A partir dos apontamentos de Neder (NEDER, 2011, 

p.23), em 1827 foram criados duas faculdades de direito no Brasil, uma em Olinda 

(depois transferida para Recife) e outra em São Paulo. Em 1870, há uma tentativa de 

ruptura com o pensamento da Igreja, bem como a incorporação de paradigmas 

científicos como o evolucionismo e o positivismo na formação jurídica dessas escolas, 

principalmente da escola de Recife. 

 O positivismo, na segunda metade do século XIX, se constituiu como base das 

análises sociais e científicas. Enquanto isso, as pesquisas de Jeremias Bentham (1748-

1832) e Herbert Spencer (1820-1903) constituíam a tradição empirista inglesa como 

extensões utilitaristas da época das Luzes.  Segundo Chateliet, Jeremias Benthem 

elabora uma teoria geral das prisões, na qual "o detido - posto constantemente sob o 

olhar do guardião e submetido a um adestramento corporal minucioso - será levado a se 

emendar, ou seja, a reconhecer que é útil conformar-se com a norma da felicidade 

coletiva(CHATELIET, 2009, p.110). No campo das idéias no Brasil, Neder afirma que 

boa parte da intelectualidade brasileira e portuguesa em fins do século XVIII leram 

Jeremy Bentham, "que combinadamente com o jansenismo (sobre o qual havia uma 

deliberação política) e o tomismo (apropriado involuntariamente), expressava o 

pragmatismo pombalino" (NEDER, 2011, p.24).  No âmbito dos juízos criminais, 

vemos nascer no escopo teórico do iluminismo europeu um ímpeto reformador na 

maneira de julgar criminalmente e de aplicar as penas. É nesse quadro que surge a 

ofensiva por uma conscientização das penas e o marquês de Beccaria, longe de 

reformular a repressão, visto que a considerava inevitável, escreve sobre a 

proporcionalidade das penas, afirmando ser a melhor maneira de punir. Ao mesmo 
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tempo há uma mudança de olhar do crime para o criminoso e do físico para o moral e, 

com isso, julga-se não mais o delito, mas as relações entre os traços biológicos do 

indivíduo e a propensão ao crime.  Segundo Michelle Perrot, "várias medidas de 

redução das penas corporais prosseguem com a transferência do físico para o moral, que 

caracteriza a evolução da penalidade moderna" (PERROT, 2006, p.308). 

 Spencer se torna importante para esta análise porque busca na realidade social 

elementos da biologia e da evolução, pensando a sociedade como um organismo que 

está em fase de amadurecimento.  Suas idéias evolucionistas ganharam força quando 

Charles Darwin operou uma revolução no campo científico com A origem das espécies, 

em 1876. Contudo, o primo de Darwin terá uma importância bem maior para nossas 

análises que o próprio Darwin.  Segundo Stephen Jay Goulds, em A Falsa Medida do 

Homem, Francis Galton (1822-1911), primo de Darwin, "inventou o termo ‘eugenia’, 

em 1883, e defendeu a regulamentação do matrimônio e do tamanho das famílias de 

acordo com o patrimônio hereditário  dos pais" (GOULD, 2002, p.67). Mas, o que mais 

nos interessa neste pensador é aquilo que ele mesmo declara como seu tema de estudo 

favorito:  a medição. "A quantificação era o Deus de Galton", escreveu Gould 

(GOULD, 2002, p.68). Este é o prelúdio moralista anunciado pelo apóstolo da 

quantificação. 

 Sob a proteção da Rainha Helena da Itália, aconteceu no dia 20 de setembro de 

1911 em Roma, a Exposição Internacional de Higiene Social. Participaram da exposição 

professores renomados na criminologia como "Ferri, Tamburini e Ottolenghi" 

(CARVALHO, 1913, p.11).  Estavam também o chefe da seção fotográfica do Gabinete 

de Identificação e Estatística, o Sr. Octavio Michelet de Oliveira e Elysio de Carvalho, 

então funcionário de uma repartição administrativa no Gabinete.  Segundo a nota 

publicada mais de um ano depois no Boletim Policial, escrita pelo próprio Elysio, a 

representação do Brasil na exposição foi um sucesso, levando farto material fotográfico 

de laboratórios daqui, como fotografias judiciárias, exaltando a exposição, os esforços 

do Brasil e deixando claras suas ideias acerca da Higiene Social.  Segundo Elysio: 

 
Não foi mediocre a nossa representação, e haja visto que, com as felicitações 

de profissionais da capacidade de Ottolenghi, Bertillon e Niceforo, 

recebemos, eu e o chefe da seção fotográfica, Sr. Octávio Michelete de 

Oliveira, como recompensa, além da medalha de ouro que coube ao Gabinete 



525 
 

de Identificação, o honroso título de membros do Instituto Internacional de 

Hygiene Social (...).(CARVALHO, 1913, p.12) 

 

 Nesse processo de recepção das teorias da criminologia no Brasil, possuem 

papel fundamental as ideias de Cezare Lombroso, que funda a escola positiva italiana e 

desenvolve a teoria do criminoso nato. Em um artigo de junho de 1913 do Boletim 

Policial, intitulado “Psychologia dos Criminosos Profissionaes”, o Professor R. A. 

Reiss aponta "os traços de caracter que se encontram em um grande numero de 

malfeitores profissionais, e cujo conhecimento é importante para o criminalista pratico, 

por isso que esse conhecimento lhe pode ser útil nos inqueritos" (REISS, 1913, p.130). 

Segundo o professor, algumas características são inerentes ao malfeitor, como o orgulho 

e a vaidade, "que levaram a Caserio a matar o presidente da República Franceza, Sadi 

Carnot"(REISS, 1913, p.132).  Uma das principais correntes do pensamento 

criminológico a criticar a escola positiva italiana e a relação do criminoso com seus 

traços biológicos foi a escola francesa, tendo como principal representante Alexandre 

Lacassagne. Este concentrava suas percepções sobre o indivíduo criminoso no meio 

social em que vive e não em traços biológicos (DARMON, 1991, p.89-92). Podemos 

dizer que Elysio de Carvalho tentava conjugar as duas teorias, criticando-as em 

separado e buscando em suas análises fatores individuais e ambientais, considerando a 

classificação criminal de José Ingenieros, médico e criminologista ítalo-argentino, "a 

mais lógica, completa e exata"(CARVALHO, 1912, pp. 9-10). Nesse sentido, o Boletim 

Policial pode ser uma janela de reflexão para a análise dos "dispositivos de 

poder"(FOUCAULT, 1987, p.146) preconizados por Michel Foucault (1987), ou seja, 

um conjunto de técnicas ou dispositivos que tem por objetivo a singularização e 

"sujeição" (FOUCAULT, 1987, p.27)dos indivíduos.  

 Podemos perceber a pluralidade de temas e saberes a qual se propunha a revista 

do Gabinete, por exemplo, na publicação de número 5 de julho de 1913, como o artigo 

sobre medicina legal(BARROS, 1913, p.113) ou nesse mesmo volume sobre Biologia e 

Anthropologia Criminaes pelo professor Ottolenghi, ou ainda na revista de número 2 de 

fevereiro de 1914 quando são abordados os congressos científicos dos quais Elysio de 

Carvalho participou.  No ano de 1913, Elysio publica um artigo que ficaria muito 

conhecido, intitulado "História Natural dos Malfeitores" (CARVALHO, 1913, p.144), 

no qual deixa clara sua posição próxima a de Lombroso. Por esse motivo, o Boletim 
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Policial, bem como a figura de Elysio de Carvalho, são extensões necessárias para se 

pensar o controle social no que se refere ao controle do corpo. 

 Abordando sua trajetória de maneira direta, poderíamos dizer que Elysio 

mantinha até os anos iniciais do século XX um forte apreço pelo anarquismo, dirigindo 

revistas com esse tema e contribuindo com artigos em revistas no exterior.  A partir de 

1907, ele começa a trabalhar em uma repartição pública do Gabinete de Identificação e 

Estatística, submetido à polícia do Distrito Federal. Dirigiu o Gabinete de Identificação 

e Estatística em 1912 e passou a se especializar em assuntos da ordem da criminologia e 

da polícia científica, se tornando diretor do Boletim Policial e da Escola de Polícia do 

Distrito Federal.   A partir de 1912, quando Elysio se tornou seu diretor, percebemos 

uma mudança na estrutura dos artigos e textos do Boletim Policial.  Percebe-se, a partir 

dessa data, um tom filosófico, literário e científico nos artigos. Os trabalhos que 

predominam na revista a partir de 1912 passam de conteúdos de ordem prática e 

estatística para debates filosóficos acerca da criminologia. 

Pensar o Rio de Janeiro nesse período como um laboratório de experimentos de 

controle social nos permite perceber como se davam as novas formas de organização 

sócio-espacial, ou seja, como as ações das instituições de controle foram pensadas no 

sentido de tornar o controle social mais racional.  A relevância social de pensar 

repressão, controle social e criminalidade hoje se justifica quando percebemos que a 

violência física e a punição contra determinados segmentos sociais nunca foram 

completamente abandonadas como forma de controle social.  A criminologia positivista, 

a partir da legitimação científica, cria a patologização do corpo pobre, fortalecendo a 

legitimação da repressão penal extrema abordada de maneira livre e natural no Boletim 

Policial, mas evidenciada até hoje na militarização excessiva no Estado do Rio de 

Janeiro. Frente ao pequeno número de políticas baseadas em um pensamento crítico que 

leve em consideração a desigualdade social e a pobreza desse estado, fruto da maneira 

como os processos históricos excluíram essa população, faz-se necessário digressões e 

debates a fim de que a truculência repressiva não seja reproduzida, abrindo espaços de 

análises históricas que só enriquecem o debate. 
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 Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 

Introdução: 

O intuito deste artigo é apresentar o projeto de pesquisa desenvolvido no curso 

de pós-graduação em História Social do Território, da Faculdade de Formação de 

Professores (FFP) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Intitulado “Memória e 

identidade do migrante nordestino em Duque de Caxias: 1940 – 1960”, a pesquisa tem 

por objetivo investigar as relações de identidade construídas entre os migrantes 

originários da região Nordeste do Brasil entre as décadas de 1940 e 1960, no município 

fluminense de Duque de Caxias. 

Entre as décadas de 1940 e 1960, o município salta de 28.328 para 241.026 

habitantes. Os principais autores que se dedicam ao estudo da cidade compreendem que 

o crescimento demográfico na região é oriundo de um crescente processo migratório 

ocorrido em meados do século XX. Parte desses migrantes que povoam Caxias são 

originais do Nordeste brasileiro. Ainda hoje o município apresenta elementos de 

culturas nordestinas, como a Feira Livre na cidade, e os espaços gastronômicos e 

comerciais. 

O município de Duque de Caxias 

O município de Duque de Caxias é criado a partir do decreto – lei 1.055 de 31 de 

dezembro de 1943, deixando de ser o 8º distrito de Nova Iguaçu. Ao longo de sua 

consolidação, desenvolveu um perfil em que paralelamente a alta arrecadação 

municipal, visto que fica entre as principais receitas do Estado, apresentava graves 

problemas de ordem social e no que se refere à infraestrutura. A população da região 

distribuiu-se em construções de habitações improvisadas, na medida em que ocorria o 

extraordinário crescimento demográfico a partir da década de 1940. Ao mesmo tempo 

em que Duque de Caxias compreendia uma cidade “rica”, sua população em grande 

maioria ainda vivia em situações precárias, construindo suas vidas em solos 

encharcados, como podemos ver em Antônio Augusto Brás (Braz, 2006). 



530 
 

No que diz respeito ao processo de emancipação, Duque de Caxias se enquadra 

dentro de um projeto político do Estado Novo de recuperação da área ao qual faz parte. 

O então presidente da república, Getúlio Vargas, e o interventor do Estado do Rio de 

Janeiro, Amaral Peixoto, pretendiam estender suas relações com as forças regionais, 

ambicionando a ascensão política de lideranças estaduais e locais que apoiassem o 

regime (Santos 2002). Para Marlúcia dos Santos Souza (2002), a emancipação de 

Duque de Caxias se realizou não apenas pela formação de uma elite política no 

município, como também foi objeto de um projeto do Estado Novo, no sentido de 

popularizar o governo e reorganizar as frentes de apoio. Nesse processo constituiu - se 

uma elite política no município, que seria responsável pelas principais reivindicações do 

então, oitavo distrito de Nova Iguaçu, a União Popular Caxiense (UPC).  

Na primeira metade do século XX, Duque de Caxias vai passar por uma série de 

transformações que irão propiciar a criação de pequena infraestrutura capaz de 

desenvolver um núcleo urbano e formar uma elite política na região. Tal processo vai 

desencadear não somente na emancipação do município, como torna possível um forte 

movimento populacional em direção ao local. Migrantes de diversas regiões do Rio de 

Janeiro e do Brasil chegavam ao município, entre esses se destacaram os retirantes 

nordestinos. Dessa série de mudanças destacamos as obras de recuperação do solo, a 

inauguração da Fábrica Nacional de Motores (FNM), a passagem da linha férrea pela 

região, a construção da Rodovia Washington Luiz, e a construção e posterior 

inauguração da Refinaria de Duque de Caxias. 

A constituição do município de Duque de Caxias e de seus limites se deu 

inicialmente a partir das povoações em volta da Estrada Rio Petrópolis e da Estrada de 

Ferro Leopoldina. A ferrovia e a rodovia funcionam como vias de atração por 

melhorarem o deslocamento entre Duque de Caxias e a capital federal. Os retirantes 

nordestinos que se deslocavam para o Rio de Janeiro passavam a olhar para o município 

da baixada como uma possibilidade de habitação mais barata com transporte e 

locomoção fácil em direção a urbana e industrial capital do país. 

Construída em 1886, a The Rio de Janeiro Northern Railway (Estrada de Ferro 

Leopoldina), ligava o Rio de Janeiro a Meriti (atual centro de Duque de Caxias). 

Segundo Braz (2006) sua construção representou a total deterioração do solo e dos rios 

que cercam o local e tornou mais grave a crise econômica de Meriti: 
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“...As obras de construção dessa e de outras ferrovias agravaram a 

situação de drenagem da região já comprometida com o desinteresse pela 

conservação e limpeza dos rios e canais cada vez menos usados, na medida 

em que os aterros necessários represavam o curso natural das vias fluviais 

que cruzavam...” (Braz, 2006, p.27) 

 

            A estrada de ferro vai facilitar o contato entre o Rio de Janeiro e Duque de 

Caxias. As populações migrantes que não encontravam mais espaço na capital federal, e 

aquelas que estavam se deslocando do centro da cidade do Rio de Janeiro devido ao seu 

processo de modernização seguiam pelas estações da linha férrea, incluindo Duque de 

Caxias como possibilidade de moradia e ocupação. A locomoção rápida pelos trens e as 

passagens baratas e tabeladas facilitaram tal estratégia, onde o centro do Rio de Janeiro 

era o objetivo final de trabalho, e Duque de Caxias funcionaria em um primeiro 

momento como a “cidade dormitório”. Segundo Rodriguez (2004), entre 1886 e 1896 

cerca de 30 milhões de pessoas foram transportadas por essa malha ferroviária. Tal 

número cresce progressivamente e salta para 84 milhões somente nos anos de 1930, 

mostrando a eficiência do transporte ferroviário no período e a sua importância para o 

deslocamento de pessoas na região. 

            Outro fator que influencia fortemente para o deslocamento da população de 

Duque de Caxias em direção ao Rio de Janeiro foi à construção da rodovia Rio - 

Petrópolis, ligando o Rio de Janeiro à cidade de Petrópolis e passando por grande parte 

do atual território de Duque de Caxias. Com a rodovia passando bem ao centro de 

Meriti e o advento da linha férrea, a região passa a ser vista como atrativa devido às 

opções de locomoção com rapidez para o centro do Rio de Janeiro e entre os bairros da 

região. Além disso, diversos loteamentos e núcleos urbanos se constituem ao longo 

dessas duas vias de locomoção, constituindo o que atualmente são as áreas de maior 

concentração demográfica de Duque de Caxias. 

A política de loteamentos baratos em Duque de Caxias só é possibilitada a partir 

de projetos com obras de saneamento básico e recuperação dos rios e solos da região. 

Tais projetos objetivavam a transformação da região em uma zona agrícola de 

abastecimento para o Rio de Janeiro, mas o resultado é a formação de núcleos urbanos e 

loteamentos voltados para absorver a crescente população que migrava para o município 

Ao todo foram dois grandes projetos, um incentivado por Nilo Peçanha e outro por 

Getúlio Vargas. Tais obras possibilitam a transformação do solo, porém, a localidade 

não se torna voltada para agricultura como o planejado. Os solos recuperados passam a 
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ser divididos e loteados. Loteamento acessível e barato, próximo à capital federal, onde 

pleiteava – se as oportunidades de emprego. 

As obras realizadas no governo Nilo Peçanha não atingem o êxito esperado, mas 

funciona como instrumento de reorganização espacial e possibilidade de habitação. 

Salienta que os principais rios da região foram desobstruídos como o rio Meriti, e outros 

foram retificados como o rio Sarapuí, o rio Iguaçu, o rio Saracuruna e o rio Imbariê. 

Melhorando o saneamento da região e a fama de insalubridade (Fernandes, 1998).   

Por outro lado, as obras realizadas durante o governo de Getúlio Vargas 

modificam substancialmente a região. Retomadas sob coordenação do engenheiro 

Hildebrando de Góes, com a criação da Comissão de Saneamento da Baixada 

Fluminense. O trabalho foi pautado principalmente na diminuição da incidência de 

entrada de águas do mar pelo rio Meriti, criando diques, desobstruindo rios e 

reutilizando canais e rios, combatendo a malária e outras doenças. A amplitude dessas 

obras atingiu principalmente o território de Duque de Caxias, grande foco de malária e 

cercado de pântanos. O território finalmente encontrava–se recuperado, e embora a 

malária não houvesse sido efetivamente erradicada, as condições sanitárias 

encontravam–se bem melhores a partir da década de 1940 (Beloch, 1986). 

A construção da FNM é outro evento que vai atrair migrantes para Duque de 

Caxias. Sua instalação faz parte de um projeto de transformação de Duque de Caxias em 

um pólo industrial, e incentiva a movimentação de uma população em busca não apenas 

de moradia barata e transporte rápido. A fábrica atrai trabalhadores, que criam a 

expectativa de viver e residir no município: 

 

“A execução do projeto da “cidade dos motores”, em Xerém/DC, requereu 

um expressivo contingente de operários (mais de 6 mil, além de seus 

familiares) envolvidos na produção industrial, de alimentos, na construção da 

cidade e nos serviços. Atraiu camponeses do interior do estado fluminense e 

de outros estados, como Minas Gerais e Espírito Santo, que vislumbravam a 

possibilidade de acesso à terra e de venda da produção agrícola para FNM 

gerando condições favoráveis de permanência inicial.” (Souza, 2012). 

 

 Por fim, destacamos a construção da refinaria (REDUC), em 1961, que 

vai transformar a região em um importante pólo industrial e econômico no Estado. A 

existência da refinaria no local possibilitou o desenvolvimento de um setor industrial 

dentro da cidade, e avançou o processo de forte arrecadação municipal. Vale ressaltar 

que a presença de um empreendimento de tal magnitude na região abre a possibilidade 
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da construção de um parque industrial em sua volta. As expectativas criadas no 

município pela chegada da Reduc podem ser exemplificadas pelas reportagens presentes 

nos jornais municipais do período. O jornal "Folha da Cidade", edição de número 34 de 

17 – 18 de fevereiro de 1957 anunciam com destaque e empolgação em sua reportagem 

de capa "Será instalada em Caxias uma refinaria de petróleo." Na edição de número 35 

do jornal de 24 – 25 de fevereiro de 1957, novamente a refinaria é destaque na capa do 

periódico em reportagem que anunciava a grandiosidade do investimento da refinaria na 

região, com o título "Em Caxias a maior refinaria de petróleo do Brasil." Em outra 

reportagem do mesmo jornal é citada a importância que a refinaria teria para angariar 

novos investimentos industriais e o crescimento econômico de Duque de Caxias, na 

página 8 da edição de número 40  de 31 – 1 de março (sic) de 1957, reportagem de título 

"Diversas atividades marginais surgirão junto com a refinaria de Duque de Caxias." 

Nesta reportagem é enfatizado que será um grande passo rumo ao progresso industrial 

do município a construção da refinaria, uma vez que a mesma trará outros investimentos 

para a região.   

É dentro dessa realidade de crescimento industrial, atração de trabalhadores, 

moradia acessível e barata e possibilidade de rápida locomoção com o Rio de Janeiro 

que Duque de Caxias passa a atrair migrantes em meados do século XX. Entre esses, 

destacam-se os nordestinos que criam redes de relações e pertencimento, e mantém no 

local elementos da cultura nordestina como ocorre na feira livre de Caxias, que possuí 

espaço reservado para essas representações (forró na feira, gastronomia, produtos, 

literatura de cordel). Além disso, o local possuí barracas de tapiocas espalhadas pela 

região e bairros reconhecidamente nordestinos.  

Identidade nordestina em Duque de Caxias 

O município de Duque de Caxias se desenvolve na medida em que migrantes 

vão chegando a região e reconstruindo suas vidas e trajetórias:  

“ Duque de Caxias é uma cidade de migrante. De gerações de 

migrantes que foram se sobrepondo na medida em que chagavam levas à 

região desde as primeiras décadas num esforço continuo de construção de 

suas vidas, de seus projetos, de suas aspirações construindo não só a história 

de suas vidas, mas também a História do próprio município. Transformaram 

ao longo do século um pobre, evitado e pequeno aglomerado urbano em um 

potente parque industrial, destaque econômico do estado e do país,...” (Brás, 

2006, 10) 
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 Entre os migrantes que transformam o município em um importante aglomerado 

urbano, destacam-se os nordestinos.  

 “Na primeira metade do século XX, a Baixada Fluminense, 

especificamente, Duque de Caxias - RJ, ainda em desenvolvimento, recebe 

uma grande concentração de migrantes nordestinos que acabaram de chegar 

do nordeste em busca de oportunidades de trabalho e de um lugar barato para 

morar. Ao longo dessa década, o Rio de Janeiro vivia a sua “Belle Époque” 

um momento de crescimento econômico e como consequência o crescimento 

urbano. Como o centro da cidade do Rio de Janeiro estava ocupado pela 

classe média não restou outra alternativa senão desceram para Baixada. Na 

década de quarenta, o crescimento foi intenso e Duque de Caxias passou a 

sofrer por conta da grande quantidade de nordestinos e da desordenada 

ocupação. Sabe-se que estes migrantes fixaram-se nas periferias da capital, 

justamente por encontrar melhores condições de sobrevivência, começando a 

formação de bairros populares.” (Silva, 2012, 79) 

 

Não somente pela quantidade, como pelo estabelecimento de estratégias de 

pertencimento e proximidade, integrando elemento de sua cultura na nova região. 

Grande parte dessa população já era residente da cidade de Rio de Janeiro, e enxerga em 

Duque de Caxias a possibilidade de residir após as obras urbanas. No novo município 

essa população se destaca a partir de implantação de elementos da cultura nordestina, 

utilizando a feira como espaço de convívio e interação. 

A proximidade com que se relacionam e a quantidade com que chegam, em uma 

experiência de migração e geralmente viajando em caminhões “pau de arara”, faz os 

migrantes serem vistos no Estado do Rio de Janeiro em Duque de Caxias como uma 

população diferente na região. Tais migrantes passam a serem reconhecidos pelos duque 

caxienses e fluminenses pelo termo “Paraíba”. A designação de tal termo para a 

população retirante denota não apenas uma classificação dado pelos moradores da 

região, como representam um atributo de negação. Segundo Tomas Tadeu Silva:  

“A afirmação "sou brasileiro", na verdade, é parte de uma extensa 

cadeia de "negações", de expressões negativas de identidade, de diferenças. 

Por trás da afirmação "sou brasileiro" deve-se ler: "não sou argentino", "não 

sou chinês", "não sou japonês" e assim por diante, numa cadeia, neste caso, 

quase interminável. Admitamos: ficaria muito complicado pronunciar todas 

essas frases negativas cada vez que eu quisesse fazer uma declaração sobre 

minha identidade. A gramática nos permite a simplificação de simplesmente 

dizer "sou brasileiro". Como ocorre em outros casos, a gramática ajuda, mas 

também esconde.” (Da Silva, 2005). 
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Chamar o retirante de "Paraíba" não seria apenas enquadrar ele em um novo tipo 

de identidade na sua nova localidade. Era uma parte dessa cadeia de negação. Se "ele é 

Paraíba", quer dizer que ele não é carioca, não é fluminense, e não é duque caxiense. A 

identidade e a diferença são processos de formações, segunda Da Silva (2005). Para o 

autor, ninguém nasce com uma identidade determinada, ela é construída na media que 

os signos adquirem representatividade. Os signos se constituem justamente pela 

diferença com outros signos, pelo diferimento ou adiamento. 

Demonstração clara da construção da identidade do retirante nordestino é a atual 

Feira de Duque de Caxias, que ocorre semanalmente aos domingos, ocupando a 

extensão de aproximadamente quatro ruas. Considerada uma das maiores feiras 

comerciais do Brasil, é reconhecidamente um espaço de tradições nordestinas, sendo 

chamada inclusive de Feira Nordestina de Caxias. Nela se realizam atividades culturais 

que foram trazidas do Nordeste, como músicas e comidas típicas, além de ser um espaço 

de socialização entre os diversos migrantes nordestinos do município e entre esses e os 

demais habitantes.  

No jornal, Folha da Cidade, era comum encontrar debates e lutas em torno da 

continuidade e da proibição da feira. Ao mesmo tempo em que comerciantes 

municipais, habitantes incomodados com uma suposta sujeira deixada na rua após a 

atividade, e com o próprio poder executivo e legislativo do município na tentativa de 

imprimir uma reorganização do espaço público, e uma educação moral baseada em 

costumes e hábitos das forças políticas e econômicas dominantes, ou ao menos o que 

almejavam. Porém, o espaço permanece se fortalece e se solidifica ao longo dos anos, 

firmando–se como parte importante da cultura popular duque caxiense, como um espaço 

de resistência cultural.  

Devemos ressaltar aqui que, a construção dessa identidade retirante em Duque 

de Caxias reuniu uma série de outras identidades de cidades e regiões do Nordeste 

brasileiro. Segundo Hall (2005) existe um processo de fragmentação das identidades na 

modernidade. Dentro dessas identidades fragmentadas presentes entre os migrantes, 

podemos citar a questão da experiência de retirantes, e os canais de solidariedade 

criados entre os migrantes no município como um fator de pertencimento. Segundo 

Paulo Fontes (2008), que desenvolve uma pesquisa acerca do movimento migratório 
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para o bairro de São Miguel Paulista, em São Paulo, voltado para o mundo do trabalho 

as das formas de deslocamento que facilitam a adaptação do retirante à sua nova 

realidade são justamente os canais de solidariedade entre os nordestinos. Para o autor, as 

relações entre conterrâneos, familiares, compadres, facilita a adaptação dos recém 

chegados ao Sudeste. 

Conclusão 

As mudanças ocorridas no município de Duque de Caxias na primeira metade do 

século XX coloca a cidade como um pólo atrativo para os migrantes que não 

encontravam espaços no Rio de Janeiro. Entre esses, destacam-se os retirantes 

nordestinos que se estabelecem na região e criam laços de pertencimento e relações de 

identidade. Os retirantes nordestinos passam a utilizar os espaços do novo território 

como espaço de socialização e representação de elementos da cultura nordestina, 

destacando-se a feira livre da região.  
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A hierarquia no claustro feminino do Monte Santo em Goa 

Rozely Menezes Vigas Oliveira 
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Como em muitos conventos de diferenciadas ordens, o Convento de Sta. Mônica 

de Goa possuía uma estrutura estratificada. A hierarquia e o governo que regiam a vida 

conventual faziam com que o convento fosse uma cidade dentro de outra cidade, como 

defende Katryn Burns (BURNS, 2008, 94). Portanto, entender a estrutura hierárquica 

existente no claustro das Mônicas é importante para compreender, em parte, quem eram 

as mulheres que habitavam o convento goês e como elas administravam a comunidade. 

As mulheres que entravam no monastério, professando solenemente ou não, 

carregavam consigo o peso de sua origem social e das condições econômicas de suas 

famílias e se encaixavam na hierarquia social do convento de acordo com essa origem. 

No monastério goês, a estrutura social não diferia muito das existentes em outros 

conventos. Portanto, primeiramente, no topo da hierarquia estavam as religiosas que 

professavam solenemente, as chamadas freiras de véu preto. Nesse microcosmo da vida 

colonial, essas religiosas eram a elite da comunidade e, consequentemente, provinham, 

em sua esmagadora maioria, do topo da sociedade, fosse ela reinol ou colonial. Em 

seguida, vinham as irmãs leigas, intituladas freiras de véu branco. As muitas diferenças 

entre uma freira professa e uma irmã leiga se iniciavam, evidentemente, por suas 

vestimentas. Contudo, a principal residia em seu propósito, pois enquanto as professas 

deveriam se dedicar exclusivamente à oração e ao governo da casa, as irmãs leigas 

deveriam desempenhar os trabalhos domésticos, assumir os cargos mais humildes do 

convento e não poderiam participar das eleições. 

Em terceiro lugar, ficava a categoria das conversas que, em Goa, eram mulheres 

gentias, que após a conversão, dedicavam suas vidas a servirem o convento, assim como 

as irmãs leigas, porém num patamar abaixo. Uma categoria bastante inusual, já que, 

geralmente, as mulheres nativas, quando aceitas, entravam como irmãs leigas ou 

donadas – mulheres que se doavam ou eram doadas à comunidade, podendo ser índias, 

mestiças ou escravas (MASITS, 2005, 30). Seguindo a hierarquia, estavam as noviças e 

as meninas educandas, que apesar de terem uma característica temporária, em geral, 

terminavam entrando no quadro das professas. Em Sta. Mônica, principalmente, visto 
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que as meninas criadas no claustro tinham como fim a vida religiosa, e, até o momento, 

não foi encontrado nada que contestasse as Constituições. Por fim, ficavam as 

servidoras, criadas e escravas. Mulheres servis incumbidas de realizar os trabalhos mais 

pesados dentro da comunidade, os braços que faziam a “máquina” funcionar. O grupo 

era relativamente tão numeroso quanto o das freiras de véu preto, porém de menor 

importância social entre todas. 

Enfim, a partir dessa primeira estrutura hierárquica é possível compreender 

como a vida interna claustral estava imersa no sistema colonial, tornando-se seu 

espelho. Como indicado por Burns e Masits, um território onde um conjunto de 

mulheres de variadas origens conviveu hierarquicamente refletindo e produzindo a 

complexidade da sociedade colonial, com suas formas de hierarquia e de serviço 

(BURNS, 2008, 104; MASITS, 2005, 32). 

 

A hierarquia presente no governo da casa 

Nesse microcosmo da vida colonial, o governo da casa estava nas mãos das 

freiras de véu preto. O Convento de Sta. Mônica era regido por elas e para elas, tendo 

como figura superior a prioresa. Acima da estrutura administrativa interna conventual 

ficava o tutor, administrador ou mordomo, que na maior parte das vezes era um 

religioso da ordem masculina irmã, mas que poderia também ser um civil. No claustro 

goês, os responsáveis por essa tarefa eram os agostinhos do Convento de Nsa. Sra. da 

Graça. Sua supervisão também recaía nos deveres religiosos e espirituais, tanto que em 

suas próprias Constituições, foi separado um capítulo para determinar como deveria ser 

feita a eleição dos superiores, confessores e vigários do convento de freiras; e uma parte 

para estabelecer quem deveria receber os hábitos de freiras e de mantelatas, como 

deveriam ser as eleições dos cargos conventuais, a clausura, como as religiosas 

deveriam se portar nos locutórios e como os confessores deveriam ouvir as confissões 

das freiras (CONSTITUIÇÕES, s/d, 147-150, 217-227). 

Dentro do claustro, o funcionamento da casa era divido na forma que Masits 

chamou de “la más sólida estrutura de poder” (MASITS, 2005, 164). Para a autora, a 

estrutura conventual seria um micro poder que estava subordinado às autoridades 

masculinas (MASITS, 2005, 167-168). Desta maneira, Masits descreve aquilo que seria 
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a hierarquia interna do convento. Esta descrição foi resumida no quadro abaixo para um 

melhor entendimento: 

Hierarquia dos cargos conventuais 

 

 

Em geral, essa estrutura se mantem nos conventos femininos de diversas ordens, 

salvo algumas alterações de acordo com o propósito de cada uma delas. As 

comunidades de beneditinas e franciscanas, por exemplo, tinham a figura da abadessa 

como a principal da hierarquia. Para as beneditinas, esta não excluía a presença da 

prioresa e subprioresa, suas funções seriam substituí-la quando necessário (PIÑEDO, 

Prioresa 

• 1º Nível de Hierarquia 

Subprioresa 

• 2º Nível de Hierarquia 

Madres do Conselho 

• 3º Nível de Hierarquia 

Contadora e duas secretárias; Depositária e Provisora 

• Cargos destinados à economia conventual 

Torneras; Porteiras; Acompanhantes e Obreiras 

• Cargos para supervisionar o que entra e sai pelas portas e rodas 

Vigária do Coro; Mestra da Capela; Organista, Instrumentistas e Cantoras; 
Sacristã 

• Cargos para o Ofício Divino 

Mestra de meninas e Mestra das noviças 

• Cargos destinados ao ensino 

Corretoras; Escutas e Celadoras 

• Cargos para a segurança do convento 

Enfermeiras; Refitoleras; Ropeiras e Tañedoras ou Campaneras 

• Cargos destinados às irmãs leigas 
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1996, 233). Para as franciscanas existia a vigária para exercer esse cargo de segunda 

hierarquia (SILVA, 2011, 138-141). 

Tendo em vista essas particularidades, comparou-se a estrutura elaborada por 

Masits com o determinado nas Constituições das Mônicas. Com isso, foi percebido que 

apesar das Constituições não determinarem a hierarquia entre os cargos, a partir das 

funções exercidas por cada uma e dos objetivos da vida claustral, pode-se estipular uma 

ordem de importância, como argumenta Ricardo da Silva (SILVA, 2011, 140). A ordem 

proposta por D. Fr. Aleixo de Menezes e por Fr. Diogo de Santa Ana não segue a 

estrutura organizacional de Masits, embora os cargos também possam ser divididos por 

suas características funcionais. Exemplo disso são as Madres do Conselho estarem logo 

abaixo da Subprioresa nesta hierarquia, mas nas Constituições elas estarem 

pormenorizadas no capítulo 7, abrindo o espaço do capítulo 3 para as porteiras. Isso 

demonstra a importância dada a esse cargo, possibilitando uma reflexão do que deveria 

ser considerado como mais preocupante na vida claustral goesa.  

A quarta parte das Constituições, que delibera sobre as eleições e ofícios do 

mosteiro, é dividida em quinze capítulos, sendo onze destinados aos cargos exercidos 

pelas habitantes do claustro e quatro aos cargos de pessoas externas. 

O primeiro capítulo era destinado à prioresa. Aquela que conduzia todo o 

convento, a figura de maior autoridade. Pelas Constituições, percebe-se que ela era tida 

como uma grande matriarca a quem todos deveriam obedecer. Os únicos a quem estava 

submetida eram os superiores masculinos (MENEZES; SANTA ANA, s/d, 113v.). 

Tanto que no Livro de profissões é comum a informação que uma religiosa “fez a 

profissão nas mãos da prioresa [...] em nome do prelado”, indicando assim a falta do 

arcebispo nas cerimônias de profissão solene. Do período estudado, das 380 profissões 

somente 65 foram presididas pelos arcebispos ou seus substitutos (MONIZ JÚNIOR, 

1918-1920). Ou seja, 82,9% das profissões solenes, de 1606 a 1738, foram realizadas 

pelas prioresas, o que ressalta seu papel de comando. 

Devido a sua grande responsabilidade, a prioresa deveria ser eleita entre suas 

semelhantes num ritual regido pelo prelado (MENEZES; SANTA ANA, s/d, 110-112). 

Seu tempo de governo, a partir de Trento, deveria ser trienal. No entanto, podia variar 

de convento para convento. Alguns aceitavam reeleição, outros não. Como Ricardo da 

Silva associa, esse era um cargo de extrema importância, logo almejado por algumas 



542 

 

religiosas e mesmo por familiares delas, desejando assim uma projeção ou confirmação 

no status social (SILVA, 2011, 136). Tanto que na América Espanhola, os dias que 

antecediam e mesmo o próprio dia da eleição eram tidos como dias festivos, nos quais 

os familiares participavam ativamente das candidaturas e comemoravam a vitória de 

suas representantes (PÉREZ, 2003, 201-212). É importante ressaltar que essas mulheres 

estariam representando na sociedade não somente uma instituição religiosa, mas 

também um poder econômico, posto que o convento possuía diversas propriedades e 

funcionava como prestamista; e a prioresa seria aquela que encabeçaria toda essa 

fábrica. 

Abaixo da prioresa vinha a subprioresa, uma espécie de segunda no comando. 

Ela, como todos os outros cargos, também exercia de três em três anos. Sua eleição era 

parecida com a da prioresa, somente um pouco mais simples. Como evidenciou Masits, 

ela era o elo entre a prioresa e o restante da comunidade (MASITS, 2005, 168). Sua 

responsabilidade residia em manter em ordem todos os lugares do convento, 

principalmente o coro, verificando se as demais estariam exercendo seus cargos 

devidamente. Deveria fazer inventário das coisas do convento, sendo assim, as sacristãs, 

enfermeiras, cozinheiras, refeitoeiras, entre outras, deveriam receber dela o inventário 

de seus lugares em suas entradas. Também era de sua responsabilidade acompanhar as 

depositárias para ver o que faltava no convento e avisar à prioresa, a fim de que esta 

pudesse prover tudo e nada faltasse à comunidade (MENEZES; SANTA ANA, s/d, 

118v.-119v.). 

Embora na hierarquia de Masits as Madres do Conselho viessem em terceiro 

lugar, nas Constituições de Sta. Mônica essa importância era dada à porteira. Algo que 

demonstra a preocupação dos freis agostinhos com a manutenção da clausura e também 

deixa bastante claras as características reformadoras da instituição. A porteira maior era 

responsável pelo que podia entrar e sair do convento. Sua função estava intimamente 

ligada à clausura e somente as que exerciam o cargo tinham contato mais direto com as 

pessoas leigas através da roda. Por isso, a preocupação de que fossem mulheres zelosas 

e de grande respeito. Um intento para que não acontecesse em Goa o que era frequente 

no Reino, onde era comum um cuidado relaxado com a portaria, por onde criadas e 

escravas saíam e entravam livremente para levar e trazer recados para suas amas. 



543 

 

O quarto cargo em relevância para as Mônicas deveria ser a sacristã, aquela que 

deveria cuidar dos pertences da igreja e de tudo relacionado ao culto divino 

(MENEZES; SANTA ANA, s/d, 121). A limpeza e o cuidado dos altares da igreja 

deviam-se a ela, ratificando que depois da clausura o culto divino deveria ocupar um 

lugar de destaque na vida comunitária de uma instituição religiosa reformada. Seguindo 

esse cuidado com o culto divino, havia a vigária do coro. Assim como a sacristã, ela 

deveria saber de cor o determinado no capítulo sobre o culto divino, e mais, deveria 

saber cantar, já que seria quem daria compasso aos cantos entoados pelas demais. Ela 

organizaria o calendário das orações e guiaria as rezas executadas, distribuindo os livros 

do coro às demais e mantendo tudo em ordem enquanto as religiosas estivessem no 

coro.  

Os quatro últimos cargos, com capítulos para cada, eram os voltados diretamente 

ao auxílio no governo da casa: Escrivã, Madres do Conselho, Depositárias e Provisora. 

À escrivã estava delegado todo o serviço das escrituras. Os documentos de 

propriedades, cartas, breves papais, livros de receitas e despesas, enfim, todo o arquivo 

documental do convento estava sob sua incumbência. A ela cabia guardar aqueles que 

lhe eram entregues e mantê-los em segurança e limpos. Também deveria escrever as 

cartas remetidas pelo convento e o livro do tombo do convento com a transcrição de 

todas as movimentações econômicas conventuais (MENEZES; SANTA ANA, s/d, 

124v.-125). Enfim, algo um pouco semelhante com o que Masits fala ter no Convento 

de Jesus María no México, a contadora e suas secretárias (MASITS, 2005, 172-174). 

Claro que em Goa, a escrivã não efetuava as contas conventuais, mas sim todo o 

restante do trabalho, incluindo a guarda da documentação. 

As madres do conselho, por sua vez, deveriam atuar como a consciência da 

prioresa. A prelada recorria a elas em momentos de decisão. Elas seriam algo como as 

terceiras em comando, se posicionando diante dos assuntos mais importantes da 

comunidade. Esse grupo era formado pelas quatro discretas, que deveriam ser religiosas 

das “mais graues dellas e que tenhão experiençia das couzas da Religião Zeladoras das 

Leis da ordem, e que poção saber da fazenda do cõuento, e dar seu parecer em todos os 

negócios graues delle” (MENEZES; SANTA ANA, s/d, 125v.); juntamente com a 

subprioresa, a porteira maior, a sacristã, a escrivã e todas as madres que tivessem sido 

superioras. O conselho deveria se reunir numa sala particular com a prelada para 
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resolver os assuntos do cotidiano do claustro, como as compras e vendas de dos bens, os 

dotes, a sustentação da casa e de cada religiosa, a admissão de noviças, a entrada de 

servidoras, compra de escravas e distribuição dos cargos. Além disso, era dever das 

discretas acompanhar a entrada do confessor no claustro e de outras pessoas que, por 

ventura, tivessem a mesma necessidade, como cirurgiões, artesãos e outros (MENEZES; 

SANTA ANA, s/d, 125-127). 

As depositárias – sendo duas a ocuparem o cargo – essas sim, tinham mais 

semelhança com as contadoras de Jesus Maria. Diferente da função da depositária de lá 

que deveria entregar à provisora “los insumos necesarios para el gasto diário” 

(MASITS, 2005, 174), em uma sala denominada Sala de depósito, elas deveriam ter 

dois livros numerados, um de recibo e outro de gastos, nos quais lançariam todo o 

movimento da fazenda conventual anualmente. Qualquer dinheiro que entrasse ou saísse 

do convento teria que passar por suas mãos – inclusive as tenças das religiosas –, desse 

modo, elas deveriam saber fazer contas. Seu ofício estava muito próximo ao da 

provisora, pois ao menos uma vez por mês deveriam dar conta do que havia entrado no 

convento a esta última. À provisora estava destinado providenciar todos os víveres para 

o convento. Ficaria responsável pelas chaves do celeiro, despensa e outros depósitos 

para guardar mantimentos. Sua função requeria a ajuda das servidoras e escravas, já que 

teria que acudir as necessidades de vários ambientes da casa, como a cozinha, refeitório 

e enfermaria (MENEZES; SANTA ANA, s/d, 127v-130). Enfim, dois cargos voltados 

para a manutenção física da comunidade. O outro lado da moeda da sacristã e da vigária 

do coro, que estavam voltadas para a manutenção espiritual da mesma, como Marta e 

Maria, irmãs de Lázaro, ressuscitado por Cristo. 

Os demais cargos (totalizando dez) foram tratados em um único capítulo. 

Alguns, como o da madre das confissões, mestra das noviças e enfermeiras, por já terem 

capítulos na parte 3 tratando de seus ambientes de ação. Outros por não serem vistos 

como importantes para muito detalhamento, como a refeitoreira, tangedoura e 

lampadeira – estas duas sem nem serem mencionados os nomes dos cargos, somente a 

descrição de suas funções. 

À vista disso, a madre das confissões tem sua atividade incluída no capítulo 9 da 

primeira parte sobre a confissão das religiosas e demais mulheres do convento. A ela 

estava designada a organização para que o sacramento fosse executado sem nenhum 
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percalço nos dias determinados. Também sua era a reponsabilidade de manter sempre 

limpos e organizados os confessionários. A mestra das noviças e a mestra das meninas 

se enquadravam no grupo destinado ao ensino das que entravam no convento. Suas 

funções ficaram descritas nos capítulos 3 e 6 da terceira parte, respectivamente. Elas 

deveriam ser professas de muita vivência espiritual para que pudessem ensinar às 

educandas as orações e já ir moldando-as para a vida no claustro; e também ensinar 

todos os deveres da vida religiosa às noviças. A função educativa girava em torno de 

ensinar a ler e a escrever para que todas pudessem ler o saltério, o breviário e os livros 

de devoção; além do ensino de trabalhos manuais, como costurar e bordar. Outra 

religiosa deveria ser escolhida pela prioresa para ser a enfermeira, que regeria a 

enfermaria e cuidaria das doentes de toda a comunidade junto com outras que poderiam 

ser escolhidas entre as irmãs leigas, servidoras e conversas, dependendo da necessidade 

(MENEZES; SANTA ANA, s/d, 16v-20, 57v.-64; 74v.-76v., 89-92v.). 

Para finalizar as descrições dos cargos, é interessante notar que os freis 

utilizaram para definir o da obreira, um cargo direcionado a uma religiosa professa de 

idade e boa referência. À obreira estava estabelecido que devesse seguir e observar todo 

o trabalho realizado pelos operários nas obras e somente a ela que estes deveriam se 

dirigir enquanto estivessem realizando o trabalho (MENEZES; SANTA ANA, s/d, 130-

131). Isso deixava claro mais uma vez a preocupação com a manutenção da clausura, 

mas também um temor implícito sobre a vida das criadas e escravas, que poderiam 

acabar se envolvendo com esses trabalhadores e trazendo incômodos ao cotidiano do 

claustro. 

Conforme Ricardo da Silva ressaltou, é possível observar que os assuntos 

espirituais tinham maior relevância do que os materiais nas preocupações das 

Constituições (SILVA, 2011, 148). As religiosas com maior experiência na vida 

religiosa e com destaque na vida espiritual deveriam sempre ser as preferidas aos cargos 

mais importantes. Todos, principalmente os ofícios voltados para o ensino e a 

administração, exigiam que as religiosas soubessem ler e escrever e até fazer contas. 

Todas essas atividades vistas funcionando em conjunto e de forma sistemática 

proporcionam uma noção de coletividade muito bem engendrada, captando o que Masits 

descreveu: “el despliegue de poder es dialéctico y todos ejercen poder al interarctuar” 

(MASITS, 2005, 192). Dessa forma, as freiras professas exerciam seu poder dentro do 
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microcosmo que era o convento. Mulheres que tinham origem nas mais altas camadas 

sociais e que dentro dos muros claustrais poderiam exercer o poder que suas 

semelhantes leigas jamais poderiam fazê-lo no mundo secular. 
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O governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira está gravado em nossas 

memórias e nos livros didáticos através do lema “cinquenta anos em cinco”, tendo sido 

marcado pelo desenvolvimento econômico, por investimentos em infraestrutura e por 

incentivos na indústria automobilística, além da transferência da capital federal para o 

centro-oeste.  

Como consequência, o país ficou ainda mais dependente do capital estrangeiro, 

aumentando o déficit da balança comercial e desencadeando uma espiral inflacionária. 

Em meio a esta conjuntura, o presente trabalho tem por objetivo discorrer brevemente as 

principais características e acontecimentos do governo JK, que mesmo com o apoio da 

maior parte do Exército, enfrentou oposição militar, sobretudo da Aeronáutica, 

culminando nas Revoltas de Jacareacanga e de Aragarças. 

 

As revoltas, a conjuntura política e os precedentes históricos. 

Com o suicídio do presidente Getúlio Vargas, em 24 de agosto de 1954, o Brasil 

passou a ser governado pelo vice-presidente João Augusto Fernandes Campos Café 

Filho, opositor ferrenho da política varguista, que se aliou a outras lideranças nacionais 

ao propor uma candidatura única da direita e do centro, para eliminar a influência do ex-

presidente de uma vez por todas.  

O principal alvo desta “União Nacional” era a possível candidatura do 

governador mineiro Juscelino Kubitschek, tendo sido montado um plano difamatório 

conhecido como “Carta Brandi”
1
, que foi considerado falso após conclusão do Inquérito 

                                                           
1 Carta Brandi foi uma manobra golpista, onde uma notícia falsa foi inserida pelos opositores da aliança 

PSD-PTB no jornal de Lacerda (Tribuna da Imprensa) que envolvia João Goulart num pretenso 

contrabando de armas da Argentina para o Brasil. 
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Policial Militar. Manifestos e discursos propagados e/ou assinados por diversos oficiais 

das mais diferentes patentes, principalmente da Aeronáutica e Marinha, rejeitando a 

esquerda e seus candidatos, se tornaram recorrentes durante este período, além de 

articulações políticas a fim de impedir o processo eleitoral.  

Numa destas tentativas, a oposição apresentou emenda constitucional instituindo 

a obrigatoriedade de se obter a maioria absoluta de votos para o cargo de presidente e, 

caso nenhum dos candidatos obtivesse mais de 50% dos votos, a responsabilidade da 

escolha do presidente seria do Congresso Nacional, mas a emenda não foi aprovada na 

ocasião.  

Em outubro de 1955, quatro candidatos concorreram às eleições para presidente 

e vice-presidente dos Estados Unidos do Brasil. Com o passar dos dias, através da 

aliança PSD
2
-PTB

3
 e com o apoio do Partido Comunista, o resultado de vitória dos 

concorrentes, Juscelino Kubitschek e João Goulart foi definida, mas a oposição 

realizada pela UDN
4
, liderada pelo deputado Carlos Lacerda

5
, não ficou satisfeita com 

este resultado, tratando de tentar a impugnação deste processo de todas as formas 

possíveis, independentemente da legalidade e da repercussão de seus atos. 

Entre os dias 3 e 5 de outubro de 1955, a aliança PSD-PTB enfrentou nas 

urnas não só o candidato do PSP Ademar de Barros, o representante da UDN 

Juarez Távora e o líder do Partido de Representação Popular (PRP), Plínio 

Salgado: alvo de constantes manobras para frear a consolidação da 

candidatura de JK e Jango e sucessivas pressões por parte das oposições – 

principalmente da UDN –, as eleições presidenciais só acabaram acontecendo 

por causa da presença das tropas do Exército nas ruas. (COHEN, 2006, p. 82) 

                                                           
2 PSD – Partido Social Democrático, fundado formalmente em julho de 1945, reunia em sua maioria os 

interventores e todos aqueles administradores do Estado Novo.  

3 PTB – Partido Trabalhista Brasileiro, fundado formalmente em agosto de 1945, reunia os partidos da 

continuidade de Getúlio, buscando os operários e as novas forças sociais emergentes.  

4 UDN – União Democrática Nacional, fundado formalmente em abril de 1945, reunia um forte apoio das 

classes médias urbanas e de alguns setores da elite.  

5 Carlos Frederico Werneck de Lacerda, embora registrado em Vassouras (RJ), nasceu no Rio de Janeiro, 

então Distrito Federal, em 30 de abril de 1914, filho de Maurício Paiva de Lacerda e de Olga Werneck de 

Lacerda. Iniciou sua carreira profissional em 1929, escrevendo artigos para o Diário de Notícias. Fundou 

a Tribuna da Imprensa, tornou-se membro da União Democrática Nacional (UDN), vereador 

(1945), deputado federal (1947–55), governador do estado da Guanabara (1960–65) e criador da Editora 

Nova Fronteira. Faleceu em 21 de maio de 1977. 



549 
 

 
 

Através do apoio da ala conservadora do Exército e do presidente interino Carlos 

Luz, após o afastamento de Café Filho por motivos de saúde, os udenistas iniciaram um 

movimento golpista para impedir a posse de JK, que para estes, seria um renascimento 

da política varguista duramente combatida desde 1951, além do retorno de Jango ao 

poder, com o maciço apoio de diversos sindicatos e do PCB
6
, buscando um capitalismo 

nacional, em oposição ao avanço dos interesses econômicos estadunidenses com 

intervenção estatal em diversos setores estratégicos. 

No intuito de evitar a manobra política que culminaria na impugnação do 

processo eleitoral recém-realizado, o general Henrique Batista Duffles Teixeira Lott, 

com o apoio dos generais Odílio Denys e Olympio Falconiére, dentre outros oficiais, 

planejou e ordenou o cerco ao Palácio do Catete, a ocupação dos quartéis de polícia e da 

sede da companhia telefônica.  

Pressionados, a Câmara dos Deputados impediu Carlos Luz de exercer a 

presidência, empossando Nereu Ramos para o cargo. Este movimento ficou conhecido, 

dentre outros nomes, como Movimento 11 de Novembro. Quando tentou retornar ao 

cargo de presidente da república, Café Filho foi impedido por ter confabulado e 

participado na tentativa de embargo da posse dos eleitos em outubro.  

Este movimento encabeçado pelo general Lott, então Ministro da Guerra, foi o 

que garantiu que o presidente do senado, Nereu Ramos conseguisse do Congresso o 

direito de governar em “estado de sítio” por trinta dias e, assim, foi possível sustentar a 

manutenção do status quo do governo para que os candidatos eleitos tomassem posse no 

dia 31 de janeiro de 1956. Após eleito, JK “ampliou o regime de liberdade e executou 

um programa de desenvolvimento – o Plano de Metas
7
 – à custa de substanciais 

concessões aos capitais estrangeiros”. (MONIZ BANDEIRA, 2010, p.113) 

                                                           
6 PCB – Partido Comunista do Brasil, fundado formalmente em março de 1922, reunia um grupo de 

intelectuais marxistas e teve inúmeros rachas internos, passou por períodos de ilegalidade e hoje é 

denominado Partido Comunista Brasileiro. 

7 Plano de Metas foi um importante programa de modernização e industrialização planejado pelo governo 

de Juscelino Kubitschek. Caracterizado por investimentos em diversos setores da economia e pela 

construção de Brasília. Baseava-se em 30 metas, divididas em diversos setores, são eles: Setores da 

energia (1 a 5), Setores do transporte (6 a 12), Setores da alimentação (13 a 18), Setor da indústria de base 

(19 a 29), Setor da educação (30). 
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O mandato de JK e Jango está enaltecido em nossas memórias principalmente 

pelo lema “cinquenta anos em cinco”, que consistia no investimento prioritário em áreas 

para o desenvolvimento econômico, infraestrutura (rodovias, hidrelétricas, aeroportos) e 

indústria ao trazer automobilísticas como a Chrysler e Ford para o nosso país, além da 

transferência da capital federal do Rio de Janeiro para o centro-oeste, ajudando no 

desenvolvimento econômico desta região e minimizando o avanço populacional do 

sudeste.  

A aliança entre PSD e PTB, atribuiu ao governo o apoio necessário para os seus 

principais projetos. O PSD era o partido que possuía a maioria de parlamentares e 

ministros e controlava a política financeira da época. Já ao PTB ficou a tarefa de 

administrar o Ministério do Trabalho e o Instituto Nacional do Seguro Social, além de 

influenciar diretamente o movimento sindical e os trabalhadores urbanos organizados. 

Como reflexo deste relacionamento, o conservadorismo e reformismo radicais 

que eram característicos destes, respectivamente, foram abandonados. Este governo não 

foi marcado apenas por pontos positivos. De maneira geral, também deixou o país mais 

dependente do capital externo. “Entre 1955 e 1960, endividamento externo, déficit da 

balança comercial, espiral inflacionária e dependência do capital estrangeiro foram 

termos que passaram a frequentar as páginas dos jornais”. (COHEN, 2006, p. 87)  

A priorização do investimento na industrialização deixou de lado a zona rural, 

prejudicando o trabalhador do campo e a produção agrícola. O país ganhou uma nova 

capital e beneficiou a região, porém a dívida externa, contraída para esta obra, aumentou 

significativamente. O abandono do campo por seus habitantes em busca de melhores 

condições de vida fez aumentar a pobreza, a miséria e a violência nas grandes capitais. 

Evidentemente, essa euforia tinha suas origens. Em primeiro lugar, vinha da 

certeza do <<novo>>: Bossa Nova, Cinema Novo, Nova Capital. Novos 

caminhos para o país : a valorização do nacional. Embora com raízes por 

vezes longínquas, tratava-se do <<novo Brasil>>, traçado por Kubitschek na 

audácia desenvolvimentista dos <<50 anos em 5>>. A construção de Brasília, 

simbolizando os novos tempos <<que hão de vir>>, consistia na moldura 

futurista do país, enquanto JK inaugurava para consumo externo, no mais 

puro estilo populista, a imagem adequada ao presidente desse <<novo>> 

Brasil: (STARLING, 1986, p.20) 

Como era de se esperar, a oposição se fez presente durante todo o período, 

principalmente durante as crescentes dificuldades financeiras e inflacionárias, as quais 

http://www.suapesquisa.com/economia/divida_externa.htm
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fragilizaram o governo federal. No Congresso, a UDN, que era o segundo maior partido 

da bancada, não dava trégua ao governo. Mesmo com todos os problemas identificados 

e as sérias crises que o seu mandato enfrentou, o governo “Kubitschek foi o único 

presidente civil que, entre 1930 e 1964, conseguiu manter-se até o fim do mandato 

presidencial por meios constitucionais”. (BENEVIDES, 1979, p.23) 

Nas forças armadas, mesmo contando com o apoio da maior parte do Exército, 

através do ministro Lott, JK enfrentou oposição de grupos militares, sobretudo da 

Aeronáutica, resultando em dois movimentos importantes, conhecidos como a Revolta 

de Jacareacanga e a Revolta de Aragarças.  

A Revolta de Jacareacanga ocorreu em fevereiro de 1956, sendo o resultado de 

um amplo descontentamento dentro das Forças Armadas, “os militares estavam 

inconformados com os rumos da política nacional e queriam a deposição de JK.” 

(COHEN, 2006, p. 82). Liderado pelo major-aviador Haroldo Veloso, que contando 

com a ajuda do capitão-aviador Lameirão, roubou uma aeronave do Campo dos 

Afonsos, no Rio de Janeiro, e seguiu para a base militar de Jacareacanga no Pará, onde 

pretendiam organizar o seu quartel-general.  

Em Belém, o Comandante Interino, Almir Policarpo, recebia a notícia da 

revolta. O Ministro da Aeronáutica deu ciência ao Comandante da então 

Primeira Zona Aérea para que tomasse as providências cabíveis, ou seja, 

apagar o foco insurgente o mais rápido possível. Juscelino, do Palácio do 

Catete, dirigia-se à nação indignado: “Trata-se de uma incontida explosão de 

ódio acumulado, pois nem tive ainda tempo de errar. Usarei de energia e 

severidade contra aqueles que falharam nos deveres para com a Pátria, 

ameaçando o regime”, afirmou para a imprensa carioca, o presidente bossa-

nova. (LIMA, 1999, p. 38) 

Com o passar dos dias, os revoltosos passaram a controlar as localidades de 

Cachimbo, Itaituba e Aragarças, além da cidade de Santarém. Os rebelados tinham o 

apoio da população daquelas localidades. “Veloso era capaz de repartir seu pão, se 

necessário fosse, para minimizar a miséria dos ribeirinhos tapajônicos.” (LIMA, 1999, 

p. 59) O major foi um importante membro da Fundação Brasil Central
8
 e conhecia a 

realidade da localidade e de seus integrantes.  

                                                           
8 Na década de 1940, a população brasileira era concentrada basicamente no litoral de nosso país. Vargas 

planejou e estimulou um movimento para desbravar o interior do Brasil, que ficou conhecida como a 

Expedição Roncador-Xingu, desvendando as lendas e os mistérios desta região sul da Amazônia, tendo 

contato com diversas tribos indígenas, até então desconhecidas. Ao mesmo tempo, outro grupo tratava de 
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Neste meio tempo, “Veloso declara [...] que ‘até aquele momento estava 

cumprindo o seu dever’. Estas palavras de Veloso confirmavam que o movimento era de 

caráter nacional”. (LIMA, 1999, p. 45) Os levantes generalizados pelo país e a 

insurreição não ocorreram da maneira planejada, o que trouxe consequências para os 

rebeldes que ali estavam cumprindo com o seu papel. 

Dele faziam parte os Segundos-Tenentes Oldegard Olsen Sapucaia, morto 

posteriormente na Itália, Haroldo Coimbra Veloso, companheiro dos tempos 

da Escola Militar, que se projetou na FAB pelos levantes de Jacareacanga e 

Aragarças, ambos fracassados. Certa vez ele me disse, ao tempo do primeiro 

– Jacareacanga – que o movimento só fracassara porque os colegas que 

estavam implicados não cumpriram o combinado. Sua parte nesse levante foi 

levada a cabo com destemor e sucesso; ele tinha que ocupar Santarém por 

apenas 48 horas, aguardando que outras bases da FAB se revoltassem. 

Santarém ficou em seu poder durante 8 dias e ninguém mais se manifestou. 

(LIMA, 1980, p. 235) 

O grupo deixou Santarém e se alojou em Jacareacanga a fim de manter a sua 

posição estratégica. Mesmo contando com poucos rebeldes e não tendo recebido o apoio 

necessário e esperado de seus pares para o sucesso almejado, a revolta demorou a ser 

controlada pelas tropas legalistas. Muitos militares recusavam a participar da repressão 

ao movimento, que somente 19 dias depois de seu início foi controlada pelo governo, 

com a prisão de seu principal líder, Haroldo Veloso, e a morte do cabo-mecânico José 

Nascimento Barbosa Filho, o Cazuza. 

Mesmo tendo prometido usar de “severidade contra aqueles que falharam nos 

deveres para com a Pátria, ameaçando o regime”, (LIMA, 1999, p. 38) o presidente 

Juscelino enviou uma proposta ao Congresso que beneficiou os rebelados com ampla 

anistia, “provando a todos que estava decidido a ser o presidente da concórdia”. 

(COHEN, 2006, p. 83) Com seu espírito de conciliação e destreza política, utilizou “a 

disciplina militar, com a absorção das crises militares ao nível estritamente hierárquico, 

esvaziando-as de seu conteúdo político”. (BENEVIDES, 1979, p.149) 

Mesmo tendo sido anistiados e o governo conseguido manter uma atmosfera de 

conciliação, ainda que frágil, durante estes eventos turbulentos (alianças entre partidos, 

                                                                                                                                                                          
fundar as estruturas das primeiras vilas da região. A Fundação Brasil Central absorveu as estruturas 

lançadas pela Expedição Roncador-Xingu, dando continuidade ao seu trabalho. A Usina Central Sul 

Goiana, a Usina Vila de Ipeguari e o Hospital Getúlio Vargas em Aragarças, foram alguns dos principais 

legados. Com a extinção da FBC, foi criada a SUDECO – Superintendência do Desenvolvimento do 

Centro-Oeste. 
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inflação, transferência da capital, revoltas no seio militar, crise, déficit do Tesouro, 

industrialização, dentre outros) aos quais rememoramos neste momento, ainda existia 

uma parcela das Forças Armadas, que não estavam satisfeita com as atitudes e os 

posicionamentos do governo e que não pouparam esforços para eliminá-lo do poder. 

Pouco tempo depois, em dezembro de 1959 um novo movimento reiterou os 

anseios destes militares em afastar Juscelino do poder. Conhecido como a Revolta de 

Aragarças, ocorrida em Goiás, teve a participação de alguns oficiais que haviam sido 

anistiados no evento do Pará, além de novos personagens descontentes, aparentando ter 

um caráter mais amplo e plural que o anterior, devido à presença de oficiais do Exército 

e até de civis.  

A primeira confirmação desta conspiração só foi possível por volta das seis e 

meia da manha daquela quinta-feira 3 de dezembro, tendo sido descoberto pela equipe 

do Ministro Lott, que contou ao Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ao 

mesmo tempo em que todo o Ministério foi convocado em caráter de urgência para 

discutir a rebelião, os periódicos vespertinos já emitiam as primeiras notícias, ainda que 

muitas delas fossem equivocadas. 

“Telegramas de Belo Horizonte informavam que cinco oficiais da FAB, no 

aeroporto local, haviam fugido num ‘Beecheraft’ da firma ‘Samitra do 

Brasil’, depois de inutilmente tentarem se apoderar de três ‘Douglas’ da Real 

Aerovias’ que estava com as baterias descarregadas.” (O Cruzeiro, 

19/12/1959. p. 14)  

Por volta das 10 horas daquela manhã, a empresa Panair do Brasil comunicou a 

imprensa que o voo Rio-Belém, com 38 passageiros e 8 tripulantes estava sem 

comunicação. Entre estes, o presidente do Banco da Amazônia e Senador, Remy 

Archer; a viúva do Tenente Aviador Lott, primo do Ministro Lott, que havia falecido 

dias antes de num desastre aéreo, a Srª Jaíssa Lott; além de políticos, jornalistas, 

senhores e crianças faziam parte das vítimas deste sequestro, que é considerado o 

“primeiro sequestro aéreo da história da humanidade” (MIGUEZ, 2008, p.112). 

Ainda dentre os sequestrados, podemos destacar a jornalista Leyla Castello, do 

veículo de comunicação, O Globo, além é claro do corpo da Srª Regina Coeli Farry, que 

veio a falecer em 1 de dezembro, no Hospital dos Servidores do Estado, no Distrito 
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Federal e que estava sendo transladado para ser enterrado em Belém, junto da família e 

seus entes queridos. 

No Rio de Janeiro, o governo passou o restante do dia verificando se havia mais 

focos de subversão militar, além da registrada em Aragarças, mas felizmente para este, 

não foram confirmados novos casos. Os revolucionários estavam sozinhos e a resposta à 

Revolta, por meio das tropas legalistas se daria no dia seguinte ao início do movimento. 

Quando amanheceu, conforme estampado na primeira página do Jornal do 

Brasil, os paraquedistas do Exército Brasileiro desceram as escadas dos aviões de 

transporte em Aragarças e tiveram uma grande surpresa, pois horas antes, os rebeldes já 

haviam levantado voo depois de conquistarem mais um avião, um “Beechraft” do 

Correio Aéreo Militar, que aterrissou em Belém de forma desavisada, em viagem 

normal, tendo os seus pilotos
9
 sido presos por não aderirem ao movimento. 

Ao chegarem à Aragarças, os paraquedistas aferiram que os membros haviam 

deixado para trás, alguns aviões de menor tecnologia e autonomia de voo e os “reféns 

do Constellation”, com exceção do Senador Remy Archer, que havia sido levado 

sequestrado como garantia, ou possível moeda de troca numa futura negociação.  

No Rio, já eram conhecidos os nomes dos militares implicados. Coronel Luis 

Mendes da Silva, Tenente Coronel Mendes de Moraes, Capitão Tarciso de 

Carvalho Nunes Ferreira, Tenente Coronel João Paulo Moreira Burnier, 

Tenente Coronel Médico Luiz Charles, Tenente Coronel Geraldo Labarth 

Lebre, Tenente Coronel Haroldo Coimbra Veloso, Major Éber Teixeira Pinto, 

Capitão Gersed Nerval Barbosa, Capitão Próspero Punaro Barata Netto, 

Capitão Washington Amud Mascarenhas, Capitão Hebert Bom de Andrade 

Figueira e Capitão Roberto Leosinger. Civis haviam-se ligado aos rebeldes. 

(O Cruzeiro, 19/12/1959. p. 18) 

No final daquela sexta-feira, 4 de dezembro de 1959, chegaram a Capital 

Federal, a notícia que o “Constellation” e seus passageiros pousaram no aeroporto de 

Ezeiza, Buenos Aires. Os rebeldes obtiveram asilo político na Argentina, tendo 

retornado para o Brasil após o término do governo de Juscelino, enquanto que a 

tripulação e o refém foram autorizados a retornarem para o Brasil de imediato.  

 

                                                           
9 O Tenente Castelo Branco e o Tenente Edison Freitas Coutinho eram os pilotos do avião Beechraft, do 

Correio Aéreo Militar que não aderiram ao movimento e foram presos em Aragarças, sendo 

encaminhados para o mesmo hotel dos demais sequestrados. 
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Considerações Finais 

Ao mesmo tempo em que o governo de JK e Jango apresentaram características 

consideradas por muitos grupos como positivas para o desenvolvimento econômico e 

estrutural do país, havia uma porção da sociedade que não estava contente com as 

consequências negativas trazidas pelos atos de sua gestão.  

Este grupo em especial, representado neste estudo pelos revoltosos de 

Jacareacanga e de Aragarças, deixou o mero discurso oposicionista de lado e partiram 

para a ação de fato, tomando as medidas que acreditavam ser pertinentes, mesmo que 

ilegais, para a derrubada do governo.  

Ainda que JK não tenha tomado nenhuma atitude mais enérgica e ou autoritária 

contra os rebelados, a raiva e o ressentimento deste setor só fizeram aumentar durante o 

desenrolar do governo republicano de Juscelino, mesmo após a anistia dos crimes 

cometidos por estes.   

A ausência de estudos relativos a estes eventos nos impulsiona a debruçar sobre 

os aspectos e características do período a fim de compreender melhor não apenas os 

eventos em si, porém, principalmente as consequências e o desenvolvimento da 

trajetória destes grupos e seus integrantes já na década de 1960, o que será debatido em 

futuros trabalhos.   

Fonte Primária 

Jornal do Brasil. 04/12/1959. p. 1 – 5; 

Jornal do Brasil. 08/12/1959. p. 1 – 5; 

O Cruzeiro. 19/12/1959. p. 8 – 22; 

Tribuna da Imprensa. 03/12/1959. p. 1; 

Tribuna da Imprensa. 04/12/1959. p. 1 – 2; 
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As vilas operárias no governo Hermes da Fonseca: o movimento operário e a luta por 

moradia. 

 

                   Sayonara Faria Sisquim. 

       Mestranda em História Social do território pelo PPGH-FFP/UERJ.  

                                                                                Email: ssisquim@gmail.com 

 

                     A villa proletária “Marechal Hermes da Fonseca.” 

 Collocação da pedra fundamental – Manifestações ao Srs. presidente da        

República e prefeito. 

  Commemorando a data em que o operariado festeja o dia do trabalho, o Sr 

presidente da República assistiu hontem a colocação da pedra fundamental da nova 

villa proletária, que será construída pelo governo, sendo esse trabalho confiado ao 

Sr. General Bento Ribeiro, prefeito do Distrito Federal. 

  A villa será construída nos terrenos da fazenda de Sapopemba, segundo o 

projecto do engenheiro militar, tenente Palmiro Senra Pulquério. 

 E para que os operários pudessem assistir a esse acto, foram postos á 

disposição deles vários trens, que desde o meio dia partiam da estação Central para 

Deodoro, repletos de operários
1
. 

 

O trecho acima de matéria do jornal Gazeta de Notícias de 1911 trata sobre a 

comemoração do dia 1º de Maio de 1910, dia do trabalhador, com o lançamento da pedra 

fundamental da vila operária homônima do então presidente recém-eleito Hermes da Fonseca, 

destinada a uma parcela do movimento operário, em particular, aos socialistas reformistas que 

o apoiaram na sua campanha eleitoral contra o jurista Rui Barbosa. A notícia aborda 

inicialmente a grandiosidade do evento, mas de forma velada, diz qual a origem das 

autoridades ali presentes, todos militares. Tal fato se deve à oposição que o jornal fez ao 

Presidente Hermes da Fonseca por sua origem militar, tanto na sua campanha à eleição, bem 

como durante todo o seu mandato. 

O problema de habitação na Primeira República não era somente uma demanda da 

realidade brasileira. Na verdade, ele é relativo às transformações sociais ocasionadas pelo 

capitalismo. Friedrich Engels, em 1840, já enfatizava em sua obra A situação da classe 

trabalhadora na Inglaterra
2
 o problema da moradia para a classe proletária relacionada ao 

processo de industrialização e seus efeitos sociais, econômicos e urbanos nas cidades com 

grande concentração industrial a exemplo da Inglaterra. 

                                                           
1
 Matéria sobre o lançamento da pedra de fundação da vila operária de Hermes da Fonseca na comemoração do 

1º de Maio de 1911 no Jornal Gazeta de Notícias, edição Nº 00122, 02 de maio de 1911. 
2 ENGELS, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Boitempo, 2008. 

mailto:ssisquim@gmail.com
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 Para Lefebvre
3
, a cidade é um espaço capitalista e assim como a crise é inerente ao 

modo de produção,  a crise habitacional é uma instituição inerente à lógica do capital, pois na 

procura por trabalho, os trabalhadores desempregados se amontoam nas grandes cidades e 

vivem ao sabor dos patrões que em busca da maximização do lucro submetem a classe 

proletária às piores formas de exploração. 

 No Brasil, a crise de moradia para a classe pobre na capital federal é uma herança 

do Império que persiste e se agrava na República com a migração dos ex-cativos para a 

cidade em busca de trabalho, assim como com a chegada de imigrantes estrangeiros. 

Acentuou-se ainda com a reforma de Pereira Passos
4
. Na intensão de “embelezar” a cidade, 

conferindo-lhe um ar de civilização, o prefeito, com o seu “bota abaixo”, destruiu inúmeros 

cortiços e casas de cômodos ocupadas pela parcela mais pobre da população, pela classe 

trabalhadora, o que ocasionou o deslocamento de um acentuado número de moradores para 

os morros e a periferia da cidade, sem a devida assistência do poder público, demostrando 

uma almejada segregação espacial, que, assim como a Paris de Haussmann, buscava se 

distanciar das “classes perigosas”
5
 por receio da sublevação popular. 

As vilas operárias de Hermes da Fonseca estão inseridas nesse contexto. A questão 

da moradia para os trabalhadores se apresentava como problema para o Estado e era uma 

das reivindicações do movimento operário ainda iniciante no final do século XIX. No início 

do século XX, com o incremento da atividade sindical, a pressão por uma solução para o 

problema começou a tomar vulto, com manifestações públicas principalmente depois da 

Revolta da Vacina, quando vários setores da sociedade passam a tomam ciência do assunto 

a partir das páginas dos principais jornais da capital, como, por exemplo, a Gazeta de 

Notícias, onde “advogados e jornalistas passaram a denunciar a dificuldade dos 

trabalhadores”
6
. Desenvolve-se, assim, um importante espaço para o debate, incrementado 

pela da crescente pressão do movimento operário por uma solução para a questão. 

 

                                                           
3
LEFEBVRE, Henri. Espaço e política. Tradução Margarida Maria de Andrade e Sérgio Martins. – Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2008. P.64 – 65. 
4
 Ver: BENCHIMOL, Jaime Larry. Pereira Passos: Um Haussmann tropical. Rio de Janeiro: Secretaria 

Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, Divisão de Editoração, 1992. 
5
 O termo “classes perigosas” foi tomado de empréstimo de países europeus como a Inglaterra e a França que, 

assim como o Brasil, passaram por transformações resultantes do processo de industrialização. Aqui houve uma 

apropriação do termo pelos legisladores brasileiros que passaram a utilizar “classes perigosas” como sinônimo 

de “classes pobres”. Para eles, os pobres apresentam maior tendência à ociosidade, cheios de vícios, menos 

moralizados e podem facilmente cometer crimes. Isto significa dizer que o fato de ser pobre torna o indivíduo 

automaticamente perigoso aos olhos da sociedade. Ver: CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim. O 

cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle époque. Campinas, São Paulo, SP: Editora da Unicamp, 

2012. 
6
 BENCHIMOL, Jaime L. Op. cit., p. 192. 
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As vilas operárias como agente civilizatório: 

 

Coube à iniciativa privada a construção das primeiras vilas operárias no Brasil, a 

exemplo da Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro, que edificou vilas operárias sem 

eliminar, entretanto, os cortiços que abrigavam a maior parte do proletariado
7
. Em relação 

às indústrias, as iniciativas partiram principalmente do setor têxtil, que possuía o maior 

contingente de operários, no Rio de Janeiro fábricas como a Fiação de Tecidos Aliança, a 

Confiança Industrial, a Fiação de Tecidos Carioca, a Fiação de Tecidos Corcovado, a 

Fábrica São Cristóvão, a Fábrica Cruzeiros, a Fábrica Bonfim e a Cia de Tecidos Progresso 

Industrial eram as principais indústrias do setor têxtil que empregavam um grande número 

de operários.  

HARDMAN e LEONARDI chamam a atenção para a arquitetura industrial dessas 

fábricas, pensada para que o operário perdesse a noção do tempo, com paredes elevadas e 

janelas no alto, somente para a chegada da luminosidade impedindo a visão do exterior, o 

que lhe dava um aspecto lúgubre e hostil de presídio, com seus grandes portões fechados e 

vigiados por guardas fardados e armados que eram responsáveis pelas humilhantes e 

vexatórias revistas
8
. Muitas dessas fábricas ofereciam moradia para os empregados em suas 

vilas operárias, que funcionavam como verdadeiros instrumentos de domínio social dos 

patrões, trabalhando como uma grande extensão do local de trabalho.   

A rígida regulamentação diária das ações nas vilas operárias, assim como nas 

fábricas, adentrava de forma mais íntima na vida dos trabalhadores, na sua forma de lazer, na 

organização da vida familiar e até na vida religiosa. Um exemplo desse rigor disciplinar pode 

ser percebido nos artigos do regulamento para os operários da Fábrica do Cedro, em Minas 

Gerais, citado por Francisco Foot Hardman e Victor Leonardi: 

 
“É PROIBIDO (externo): 

Art. 1º. – Consentir ou dar em casa, jogos, batuques ou reuniões imorais, consentir 

bebedeiras, desordens, espancamentos e tudo mais que perturbar o sossego público. 

Art. 2º. – Invadir quintais ou casas. Subtrair frutas, galinhas, roupas ou outro 

qualquer objeto. Inquietar ou faltar o respeito às famílias. 

Para os arts. 1º. E 2º. – Multa de R$5$000 – R$ 10$000 – na reincidência – 

Expulsão pela 3ª. Vez – além de usar dos direitos que a lei concede nos casos de 

furtos, etc. 

(...) 

Art. 8.º –  Fazer algazarras pelas ruas, praças ou casas, perturbando o sossego 

público – principalmente depois das nove horas da noite.         

                                                           
7
 ABREU, Maurício de Almeida. Da habitação ao habitat. In: Revista do Rio de Janeiro. Niterói, n. 10, maio – 

agosto, 2003. p. 57. 
8
 HARDMAN, Francisco Foot; LEONARDI, Victor. Victor. História da indústria e do trabalho no Brasil: das 

origens aos anos vinte. São Paulo: Global, 1982.  p.133-134. 
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(...)  

Art. 10º. – Criar porcos, cabritos ou carneiros soltos nas ruas, devendo ser peiadas as 

cabras que amamentarem as crianças. 

Art. 11º. – Engordar capados soltos nos quintais, conservar sevas imundas, que 

incomodem os vizinhos. 

Art. 12º. – Utilizar-se de imóveis, materiais, ferramentas, utensílios, lenhas ou 

quaisquer objetos pertencentes à fábrica”.                  

(...)                                                                    

“É PROIBIDO (na fábrica): 

                           Art. 12º. – Trabalhar assentado ou outra qualquer posição inconveniente
9
. 

 

 As ações moralizadoras e disciplinares eram disfarçadas sob o discurso da proteção, 

simulando a relação pai e filho, o que Elisabeth Weid, Ana Marta Bastos e Francisco Elia 

definem como relação paternalista. Segundo os autores: 

 
A ideologia patronal era, portanto, paternalista e cooptativa, procurando levar os 

operários a assumir a empresa como uma grande família e considerar a fábrica 

como um bem comum
10

. 

 

A imagem paternalista que os patrões procuravam construir era a da “grande 

família”, uma extensão do lar dentro da fábrica e as vilas operárias seria o inverso, a 

extensão dessa fábrica no lar, contribuindo para a execução do projeto civilizatório onde a 

fábrica exerceria uma função social na perspectiva transformadora do Brasil e na promoção 

do homem, sendo o paternalismo elemento fundamental neste contexto
11

. 

 

A ordem fabril passa pela necessidade de exaltação do trabalhador, no sentido da 

construção do discurso do operário ideal também pela classe patronal. Segundo Maria 

Ciavatta “para o patrão, a obediência altiva, recato e asseio eram as características pessoais 

mais destacadas na qualificação de um bom operário, além de laborioso, poupador e, acima 

de tudo ordeiro”
12

. Segundo Chaulhoub para o patrão era interessante desenvolver a 

competitividade entre os empregados
13

, e o direito de receber uma casa na vila operária, era 

um fator de competição, recebia quem era considerado um bom operário. 

 Para Maria Ciavatta, a definição do homem de bem, trabalhador, “passa também 

pelo seu enquadramento em padrões de conduta familiar e social compatíveis com sua 

situação de indivíduo integrado à sociedade e a nação”
14

. A fábrica, assim como a vila 

                                                           
9
 Idem, p. 259. 

10
 VON DER WEID, Elisabeth; BASTOS, Ana Marta Rodrigues; ELIA, Francisco Carlos. O fio da meada: 

estratégia de expansão de uma indústria têxtil: Companhia América Fabril, 1878-1930. FCRB, 1986. P.195. 
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 CHALHOUB, Sidney. Op. cit., p. 72. 
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 CIAVATTA, Maria. Op. cit., p. 128. 
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 CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e ...Op. cit., p. 150. 
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 CIAVATTA, Maria.  O mundo do trabalho em imagens - A fotografia como fonte histórica (1900-1930). Rio 
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operária, são agentes na construção desse homem, pois a ideia de cidadão ordeiro é 

importante na construção da ideologia do trabalho, já que ele é o oposto do cidadão que não 

trabalha e vive no ócio, considerado uma ameaça constante à ordem. 

 

A vila proletária Hermes da Fonseca e o movimento operário: 

 

A agudização da crise habitacional coincidiu com o incremento da atividade 

sindical
15

. Entre os jornalistas que denunciavam as condições precárias da moradia para a 

população trabalhadora está Everardo Backheuser, que se notabilizou por sua atuação 

intelectual na reforma urbana. Engenheiro de carreira, publicou nos jornais artigos que 

abordavam o problema de moradia para a classe trabalhadora, o que lhe rendeu um cargo na 

Comissão de Inquérito criada pelo Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores que 

estudava a crise de moradia. Devido à proporção que ela tinha tomado no ano de 1906, 

Backheuser alertava para o potencial politicamente explosivo da questão e aponta a Revolta 

da Vacina como exemplo do que poderia acontecer novamente, recomendando, assim, a 

firme intervenção estatal
16

. Assim como Backheuser, os higienistas tais como Osvaldo Cruz 

e Moncorvo Filho defendiam a intervenção do Estado na questão da moradia popular para a 

resolução do problema.  

A partir dessa perspectiva, a questão habitacional no governo Hermes da Fonseca 

pode ser entendida como parte desse processo, pois, a construção de vilas operárias no seu 

governo revela a nítida intervenção do Estado no problema de moradia para a classe 

operária. Na apresentação da plataforma política do então candidato à Presidência da 

República Hermes da Fonseca, pela primeira vez a “questão social” é abordada como um 

problema a ser resolvido pelo Estado. Discurso esse que destoa da lógica liberal 

naturalizada pelas oligarquias agrárias e que via a “questão social” como caso de polícia, 

“tratada em termos de desordem e repressão”
17

. 

 Em janeiro de 1911, agora como presidente, através da sua proposta trabalhista, 

Hermes da Fonseca promulga o decreto lei nº 2.407 que oferecia terrenos federais gratuitos, 

isenção de imposto do selo e predial, de direitos alfandegários. Tal iniciativa foi bastante 
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 OLIVEIRA, Tiago Bernardon de. Mobilização operária na República excludente: um estudo comparativo da 

relação entre Estado e movimento operário nos casos de São Paulo, Minas Gerais e rio Grande do Sul nas duas 
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Sul. Porto Alegre, 2003. p. 31. Disponível em: http://hdl.handle.net/10183/5524. Acessado em: 08 de agosto de 
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16

 Ibidem, p. 44. 
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 CERQUEIRA FILHO, Gisálio.  A “questão social” no Brasil: crítica do discurso político. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1982. p. 87. 
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criticada no Congresso Nacional, inclusive por seu próprio opositor, Rui Barbosa, que 

condenava o uso do dinheiro público nesse tipo de empreendimento, publicando inúmeras 

matérias que abordavam o assunto nos principais jornais da época. A Gazeta de Notícias 

acompanhava o posicionamento do Congresso e de Rui Barbosa, fazendo severas críticas a 

iniciativa durante os 04 anos do governo do Marechal. No que se refere ao movimento 

operário, a iniciativa também foi criticada pelos jornais operários que, em sua maioria de 

tendência anarquista, se opunham à aproximação do operariado com o Estado, acusando-o 

de domesticação e manipulação pelos políticos. 

Na inauguração da vila operária, a participação de lideranças ligadas ao socialismo 

reformista foi relatada na grande imprensa e criticada pelos jornais operários. Entre estas 

lideranças, estavam Mariano Garcia e Pinto Machado, representantes da Liga do 

Operariado do Distrito Federal.  

 Entusiasmado com a vila de Marechal Hermes, Mariano Garcia descreve no jornal 

operário Época de 21 de agosto os vários tipos de habitações, dizendo haver na vila escolas 

quase prontas: duas profissionais para meninos e quatro para a instrução primária, duas para 

cada sexo. Ressalta também que havia ainda Corpo de Bombeiros, Assistência, Biblioteca e 

o Teatro São Caetano, elogiando a localização da vila próxima à ferrovia e aos correios e 

telégrafos. Salienta, finalizando a matéria, que 1500 funcionários trabalhavam na obra. 

Segundo Lobo, Carvalho e Stanley
18

, tal entusiasmo de Mariano Garcia está em ver a 

realização de parte das reivindicações que ele mesmo fazia em jornais sobre o problema de 

moradia desde 1900 e que foram intensificadas com as reformas de Pereira Passos.  

Alguns autores, como José Murilo de Carvalho
19

, Eulália Lobo, Lia A. Carvalho e 

Mrian Stanley
20

 assinalam a ação como cooptação do movimento operário, no sentido de 

controle social, para a manutenção da ordem ameaçada pela situação de efervescência do 

movimento que começava a tomar vulto nesta época. Entretanto, outros autores como 

Alfredo Cesar Tavares de Oliveira e Nelson da Nóbrega Fernandes
21

 trabalham com a ideia 

de aproximação. 
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 LOBO, Eulália M. CARVALHO, Lia de Aquino. STANLEY, Myrian. Questão habitacional e movimento 

operário. Rio de Janeiro: UFRJ, 1989. p. 94.  
19

 CARVALHO, José Murilo de. “O Rio de Janeiro e a República.” Seminário Habitação Popular no Rio de 

Janeiro: Primeira República, Fundação Casa de Rui Barbosa, 1984ª(mimeo), p. 24. 
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21
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Para Alfredo Oliveira
22

, foram os conflitos por conta da falta de moradia que 

recrudesceram no início do século, somados à perspectiva positivista de inserção social 

controlada, da qual Hermes da Fonseca era partidário, que deram a tônica da aproximação 

entre Hermes e os reformistas. Para formalizar essa aliança de mútuo acordo, Hermes 

constrói habitações operárias, imaginando poder resolver esta importante questão dos 

trabalhadores com um projeto considerado grandioso.  

   A estrutura da vila operária possuía sete tipos diferentes de habitações (dentre elas 

grandes edifícios com quartos para solteiros e casa rural), escolas primárias (duas femininas 

e duas masculinas) e duas profissionais, Correios e Telégrafos, repartições públicas, 

sociedade de tiro, teatro, biblioteca, bombeiro, polícia, assistência, mercado, enfermaria, 

maternidade, estação de trem, reservatório de água, creche e jardim da infância. Pulcherio 

prometia para a Vila a construção de 738 prédios de 1 ou 2 pavimentos, divididos em 42 

quadras, 7 avenidas longitudinais, 6 transversais e poderia dar teto à aproximadamente 5.000 

pessoas
23

. 

Entretanto, como salienta Alfredo Oliveira
24

, a crise econômica de 1913 que 

antecede a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), provocou uma acentuada queda no ritmo 

da construção, o que levou a paralização de parte das obras e das aproximadamente 5 mil 

casas menos de 500 foram entregues. Apesar do empenho de Hermes da Fonseca com a 

moradia operária, escolas, cooperativas de consumo e com a infância desamparada, seu 

governo não conseguiu seduzir setores da classe dominante para estas questões, deixando o 

projeto isolado. Para Oliveira, somente após a ascensão de Getúlio Vargas é que tais itens 

voltarão à agenda social do Estado
25

. 

 Os itens citados acima, retomados posteriormente no governo Vargas, foram 

trabalhados também no Congresso Operário de 1912, denominado como “pelego” 

pelos anarquistas devido à grande presença de representantes do reformismo 

socialista. Patrocinado pelo presidente da República, no congresso foi adotado um 

plano de lutas como a redução da jornada de trabalho para oito horas, descanso 

semanal, indenização das vítimas de sinistros, regulamentação do trabalho da mulher 

e do menor, construção de moradias operárias, obrigatoriedade do ensino primário e a 

criação da Confederação Brasileira do Trabalho (CBT).  
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Podemos entender as vilas operárias de Hermes da Fonseca como um momento 

importante na história de luta por melhores condições de vida pelo movimento 

operário na Primeira República em sua relação com o Estado. Diferentes 

interpretações podem explicar a iniciativa de Hermes da Fonseca em mandar 

construir casas para trabalhadores, uma ação que destoa da política liberal do Estado 

oligárquico do período estudado. Entretanto, o que é relevante ressaltar é o 

reconhecimento pelo Estado do movimento operário como ator social que merece 

atenção. Cabe destacar ainda que a ação do movimento operário na Primeira 

República não se deu só pela via anarquista, consagrada pela historiografia. A 

história do movimento operário e sua relação com o Estado excludente se deu nas 

fronteiras do possível, através de muita negociação, sendo complexa e marcada por 

conflitos e disputas. 
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O fim da experiência democrática em Nova Friburgo 

Sonja Ribeiro Longo 

PPGHS – FFP 

 

 O presente trabalho centra seu estudo na análise da dinâmica política dos meses que 

antecederam a eclosão do golpe civil-militar em Nova Friburgo e no processo que resultou no 

isolamento e desgaste político do prefeito Vanor Tassara Moreira, que resultou em sua 

destituição do cargo. 

  Desde 1950, o município de Nova Friburgo era governado por prefeitos que 

integravam os quadros do PSD, o que conferia a UDN, principal partido de oposição, o papel 

de segundo nas eleições.  

 Contudo, a despeito da força eleitoral que o PSD constituíra após mais de uma década 

a frente do poder executivo municipal, os resultados do pleito de 1962 representaram uma 

mudança na lógica eleitoral até então apresentada. A UDN, que desde 1947 não levava um 

candidato seu ao executivo municipal, venceu o pleito municipal de 1962, elegendo prefeito o 

seu candidato, e também médico, Vanor Tassara Moreira.  

 As eleições de 1962 apresentaram uma particularidade decisiva não só para seu 

resultado, como para o processo do golpe civil-militar em Nova Friburgo, ambos os partidos 

optaram por candidatos com perfis diferentes dos tradicionalmente escolhidos. O PSD, que 

tinha como costume escolher candidatos mais ligados aos setores populares, tendo eleito 

como prefeitos, dois médicos que gozavam de bastante prestígio com os mais pobres, optara 

por lançar um industrial do ramo madeireiro, Álvaro de Almeida. Já a UDN, que geralmente 

lançava integrantes de setores do empresariado, havia escolhido lançar a candidatura do 

médico Vanor Tassara Moreira, de discurso notadamente trabalhista. 

 A escolha do nome de Vanor Tassara Moreira, embora, fosse uma estratégia da UDN 

para conseguir obter uma vitória para o executivo municipal, gerou divergências e 

dissidências dentro do partido. O próprio candidato a vice-prefeito e uma das principais 

lideranças da UDN local, Heródoto Bento de Mello, discordava de tal escolha, e se recusava a 

sair em campanha junto com o médico.  A rusga entre os candidatos era tamanha, que os 

próprios jornais da época o noticiavam, como segue no exemplo a seguir: 

 

“Segundo notícias chegadas a nossa redação, pelo menos em Olaria, o Dr. Vanor 

Tassara Moreira, forte candidato lançado pelo DBM (Demerval Barbosa Moreira), 

apoiado pela UDN e bajulado pelo PTB, já se considera todo prefeito. Tanto assim, 

que nos informaram ter ‘s.s.’ em reunião no boteco do Barroso, já nomeado o seu 
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mano Maurício para ser o seu secretário, assim como deliberado a enérgica 

proibição do Dr. Heródoto botar os pés na prefeitura”. 

 

Regressando um pouco mais no tempo, em 1960, a carta de Vanor, endereçada ao governador 

Roberto da Silveira, ao se desligar do PTB, deixava claro que este não coadunava dos ideais 

clássicos defendidos pela UDN: 

 

Sr. Governador, 

Respeitosas saudadações. 

Cumprindo meu dever de lealdade com V. Excia, que tem sempre me distinguido 

com as maiores provas de amizade e confiança, venho por meio deste comunicar 

meu afastamento do Partido Trabalhista em  Nova Friburgo. 

Tal atitude se justifica pelas provas de desconsideração de que tenho sido vítima, por 

alguns partidários daqui de Friburgo, inclusive caluniado. 

(...) Quando solicitei meu ingresso nas fileiras do trabalhismo friburguense, não o fiz 

pensando em levar vantagem pessoal, nem tive a pretensão de alijar ninguém de 

cargos de direção do Partido. Solicitei unicamente o meu ingresso, no desejo de 

dinamizar a política trabalhista, atendo melhor aos justos anseios da comunidade 

friburguense e batalhar com ideal pelo maior progresso do município.  

De há muito levei a conhecimento de V. Excia, que votaria para Presidente da 

República, no próximo pleito, no nome do ex-governador de São Paulo, Jânio 

Quadros (...). 

Por outro lado, por razões afetivas, e a pedido de V. Excia, fiquei de votar para vice-

presidente no Sr. João Goulart. Sinto neste sentido, Sr. Governador, a 

impossibilidade de fazê-lo, pois a minha consciência de cidadão está a indicar-me o 

nome honrado do grande jurisconsulto brasileiro, Sr. Milton Campos. 

(...) O PTB, Sr. Governador, está fadado a um alto papel na política nacional, 

bastando tão somente um reencontro do partido com os altos ideais programáticos 

que ensejaram sua formação.  

Atualmente, somos forçado a reconhecer, a bem da verdade, não ter sabido a maioria 

de seus membros, salvo honrosa exceções (entre as quais, por justiça e com prazer 

destaco o nome de V. Excia.) cumprir a alta missão que foi confiada pelo gênio 

político de Vargas. 

A maioria dos partidários deixa-se estiolar numa situação política de comodismo, 

beneficiando-se dos cargos que lhe conferem o prestígio do partido, esquecendo-se 

do trabalhador nacional, de suas justas reivindicações das reformas de base, tão 

necessária a uma reformulação sócio-econômica nacional. 

Colocando-me aqui a seu inteiro dispor, esperando continuar a receber a amizade de 

V. Excia, subscrevo-me 

Atenciosamente,Vanor Tassara Moreira. 

(O Nova Friburgo, 01/10/1960) 

 

 Como se pode observar, na carta endereçada a Roberto Silveira, Vanor expressava um 

conjunto de ideias que se enquadravam no corolário trabalhista, destoando do programa 

defendido pela UDN.  Contudo, este não era o que se poderia classificar como um político 

submisso às orientações de partidos, entendendo as trajetórias individuais, como mais 

importantes que as filiações partidárias na hora do voto. Assim, ao privilegiar a atuação e 

mandato dos políticos, Vanor colocava em segundo plano as legendas partidárias. Essa linha 

de pensamento ajuda a compreender que, tempos depois, o político se lançasse candidato a 

prefeito pela UDN, a despeito de divergências ideológicas. 
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  Diante disso, quando o pleito de 1962 consagrou vitoriosos, Vanor Tassara 

Moreira para prefeito e Heródoto Bento de Mello para vice, a UDN obtinha uma vitória um 

tanto amarga. Por um lado, o partido finalmente voltava a ocupar o carga máximo do 

executivo municipal, através da figura de Vanor, entretanto, o político não era o que se 

poderia classificar como udenista.  

 Assim que tomou posse prefeito, Vanor Tassara Moreira tomou atitudes que 

contrariavam os posicionamentos da UDN local. O político teve importante atuação nos 

movimentos contrários ao anúncio de desativação do ramal ferroviário do município, que 

desencadeou uma série de manifestações contrárias, tanto da população, quanto de setores 

organizados, como era o caso do sindicato dos ferroviários. Vanor não só participou dos atos 

promovidos pelo sindicato dos ferroviários, como, não se furtando ao combate, dirigiu um 

ofício ao presidente João Goulart. 

 Além disso, por ocasião do Dia do Trabalhador, o prefeito endereçava uma carta aos 

trabalhadores friburguenses na qual manifestava:  

 

“Desejo recordar-lhes a lembrança daqueles companheiros que, no passado e em 

todos os países sacrificaram-se em benefício das classes trabalhadoras para melhor 

aprimoramento da justiça social. 

Sirva esta recordação de estímulo para que todas as classes trabalhadoras continuem 

o passado glorioso de lutas em defesas de justas reivindicações”.
 

(A Voz da Serra, 04/05/1963.) 

  

 Como é possível perceber em seu discurso, o prefeito não somente apoiava as lutas 

dos trabalhadores, como também compreendia estas como o caminho para uma sociedade em 

que se vigoraria a justiça social. Além disso, ao entender que era necessário alcançar uma 

chamada “justiça social”, o político se mostrava muito mais próximo às vertentes trabalhistas, 

ou até comunistas, e, mais ainda, compreendia que havia uma relação desarmônica, senão de 

exploração, entre patrões e seus empregados. Por fim, Vanor ainda conclamava os 

trabalhadores à luta, em defesa de suas reivindicações. Esse conjunto de valores defendidos 

por Vanor T. Moreira, correspondem às grandes bandeiras trabalhista que, segundo Ângela de 

Castro Gomes, era compreendido: 

 

“Como ideologia política (e não uso a categoria como significando deformação de 

idéias ou manipulações etc.), o trabalhismo caracterizou-se por um projeto que 

vinculou por um projeto que se vinculou ao nacionalismo e à promessa de justiça 

social, centrada nos direitos do trabalho.” (FERREIRA; GOMES, 2016, 305) 

 

 Em um município como Nova Friburgo, onde havia intensa atividade industrial, 

sobretudo têxtil, essas ideias certamente soaram bastante subversivas para o empresariado 
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local. Ademais, tal manifestação estremecia ainda mais a relação entre o político e a UDN 

que, algumas semanas depois, condenava o apoio do governo federal às greves, que causariam 

prejuízos bilionários ao país. (Jornal A Paz, 01/06/1963). 

 As manifestações de Vanor, tanto no episódio da extinção do ramal ferroviário, quanto 

do Dia do Trabalhador, eram o prenúncio de que sua aliança com a UDN tinha seus dias 

contados. Acrescia-se a isso a própria surpresa do partido ao se defrontar com os resultados 

das urnas, que conferiam mais votos a Heródoto – um légítimo udenista, do que a Vanor – a 

quem o partido havia escolhido objetivando a vitória. Ainda no primeiro ano de governo, já se 

anunciava uma possível renúncia de Vanor, o que beneficiaria Heródoto Bento de Mello.  

 Assim, se anteriormente, a eleição de Vanor havia representado uma vitória para a 

UDN, agora, ela significava um inconveniente empecilho para a posse de Heródoto Bento de 

Mello. Vale lembrar que, o país tinha vivido há pouco a renúncia de Jânio Quadros e, 

consequente posse de João Goulart que fazia com que o “vice” fosse entendido de outra forma 

como aquele que possuía chances efetivas de ascender ao poder.  

 Não demorou muito e o prefeito começou a perder a sua base de apoio na Câmara. 

Assim, o legislativo aprovara no decorrer de seu governo uma série de leis que oneravam 

substancialmente os gastos da prefeitura em um curto período de tempo, entre elas: concessão 

de 13° salário ao funcionalismo municipal de acordo com que havia sido aprovado no 

Congresso Nacional; aumento das subvenções às Casas de Caridade; concessão de verba para 

o Parlamento Estudantil e, posteriormente, aumento de 60% nos salários da prefeitura. Além 

disso, grande parte do orçamento da prefeitura estava comprometido, pois havia se tornado 

obrigatório o pagamento do salário-mínimo ao funcionalismo municipal. Sem apoio, as 

possibilidades de ação do prefeito eram limitadas, ele chegara a vetar o 13° salário, porém não 

obtivera sucesso, e, posteriormente, em uma tentativa de equilibrar as contas públicas, o 

executivo propôs o aumento do imposto que incidia sobre as indústrias em 0,7%, porém, sem 

apoio, a proposta foi recusada e foi aprovado um aumento de 0,4%. O prefeito, visando 

aumentar seu orçamento, também aumentara os impostos imobiliários, o que lhe resultou 

duras críticas da imprensa. 

 Sobre as divergências entre poderes executivo e legislativo, o jornal A Voz da Serra 

anunciava em uma de suas edições: “É deficientíssima a cobertura na Câmara de Vereadores 

ao Prefeito Municipal. As tênues defesas estão tão circunscritas, que estamos a antever 

perigosas tempestades...”.( A Voz da Serra, 27/07/1963). Enquanto isso, em relação à gestão do 

prefeito, O Nova Friburgo declarava: “Uma cidade e um povo que emitem um S.O.S!”(O 

Nova Friburgo, 07/12/1963). É interessante notar que o PTB e o PSD, através de seus jornais, 
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desferiam críticas ao prefeito muito mais contundentes do que a UDN, principal beneficiária 

de um possível afastamento que, talvez por isso buscasse se manifestar de maneira mais 

cautelosa. No caso mais específico do PTB, travou-se uma verdadeira campanha difamatória 

contra o prefeito, que era assunto de todas as edições dos jornais, até a sua queda. 

 Por fim, em agosto de 1963, em declaração intitulada “Ao povo”, Heródoto Bento de 

Mello anunciava:  

 

“(...)Vem a UDN divulgar que se considera completamente desligada do Sr. 

Prefeito. Assim sendo, desde já passa a trilhar uma linha política de completa 

independência, sempre, porém, disposta a apoiar as iniciativas de interesse público, 

sem qualquer vínculo com o Executivo Municipal” 

(A Paz, 24/08/1963) 

 

 Nos meses que se seguiram, a tensão entre o prefeito e os partidos, e, 

consequentemente, seus jornais, se acirrou mais ainda. Em fins de 1963, O Nova Friburgo, 

anunciava em letras garrafais: “Primeira bomba a estourar em 1964: Renúncia do Prefeito!”(O 

Nova Friburgo, 21/12/1963). 

 Às vésperas de 1964, a recusa do prefeito em pagar o 13° dos funcionários, resultou 

em uma greve dos servidores e gerou mais uma crise no frágil governo de Vanor. À época, o 

prefeito era caricaturizado pelos jornais como bêbado e irresponsável, alguém incapaz de 

conduzir o poder executivo de um município. Contudo, à medida que os ataques ao prefeito se 

tornavam mais hostis e rotineiros, aumentavam os elogios destinados ao poder legislativo, que 

era representado como o grande defensor do povo frente ao executivo municipal; seu grande 

inimigo. 

 O ano de 1964 se iniciou com o aumento da tensão política em torno da figura do 

prefeito, e a hipótese possível interrupção de seu mandato, não era nenhuma novidade.  Em 

uma entrevista, o próprio Heródoto Bento de Mello afirma que havia proposto a Vanor se 

afastar por um período determinado: 

 

“Em dezembro de 1963, Vanor estava tão ruim, que eu fiquei com pena dele e fui à 

prefeitura e disse: _ Vanor, você está ruim demais, sua situação está muito ruim! 

Pede uma licença de três meses, que eu arrumo isso pra você. E, depois você volta, 

eu não quero isso, não.  É só para te ajudar” (MELLO, 1978) 

 

 Concomitantemente, desde 1963, era possível notar a proximidade entre Heródoto 

Bento de Mello e os setores militares do Sanatório Naval. Em 31 de março, quando 

estouravam os movimentos que resultaram no golpe civil-militar, Heródoto, segundo o que 

ele mesmo relata, partira para Além Paraíba na tentativa de convencer os militares que saíam 
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de lá com destino para o Rio, a alterarem sua rota e passarem por Nova Friburgo para 

conseguir reforços para o Sanatório Naval. Como pode se perceber, o caminho para a 

destituição do então prefeito começava a se definir. 

 Por ocasião do golpe que, visava destituir João Goulart e, provavelmente influenciado 

pela Campanha da Legalidade, que Leonel Brizola tentava promover novamente, Vanor 

hasteou a bandeira da prefeitura a meio mastro. Além disso, o prefeito aderiu ao movimento 

de resistência que se tentava promover nos meios sindicais e operários do município, cedeu 

um jipe da prefeitura a estes e foi a rádio e às portas das fábricas tentar convencer os operários 

da necessidade da paralisação. 

 A repercussão de tais atos, na mídia, foi a pior possível, servindo de “prato cheio” para 

mais ataques da impressa a Vanor. De acordo com o A Voz da Serra:  

 

“Fazendo parte do esquema comunista em Friburgo, o Prefeito, que não é trabalhista 

nem janguista, foi cumprir as ordens dos seus patrões do CGT e, teleguiado, se 

postou nos portões das Fábricas de Friburgo tentando com a ameaça de 

metralhadoras, intimidar os operários.”(A Voz da Serra, 11/04/1964) 

 

 

Embora nunca tenha sido confirmado que Vanor estaria de posse de metralhadoras, ao 

que parece, este estaria acompanhado de um policial. A matéria é um claro exemplo da 

imagem que se veiculava do prefeito: um homem radical e desordeiro, portanto, um perigo à 

ordem. 

 Como demonstrado, desde o primeiro ano de seu mandato, o político era alvo de 

intensa oposição dos jornais do município e seus respectivos partidos e interessava, sobretudo, 

à UDN a cassação de seu mandato. Entretanto, a resistência do político ao golpe civil-militar 

foi o golpe derradeiro em seu governo. Devido às suas reações, o Diretor do Sanatório Naval 

intimou sua presença e o acusou de incitamento à desordem, fechamento das fábricas à força e 

hasteamento da bandeira a meio mastro. Em reunião no Sanatório Naval, Vanor T. Moreira 

foi impelido a renunciar. Vanor T. Moreira tentou, ainda, se retratar e justificar através de 

uma carta pública destinada ao diretor do Sanatório, na qual alegava que todas as suas ações 

haviam sido no sentido se promover a ordem e acalmar a população.  Entretanto, tal 

justificativa não foi capaz de reverter o quadro. Como o próprio afirmaria, posteriormente: 

“Eu não fui cassado, mas seria se não tivesse renunciado.”(O Correio Friburguense, 

07/08/1988). Sob esse aspecto, nem a oposição discordava, como afirmava o jornal A Paz: 

“(...) o prefeito se viu numa encruzilhada: renunciar ou ser impedido.” 
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 Por fim, no dia 10 de abril de 1964, o então prefeito Vanor Tassara Moreira, 

apresentava sua renúncia. Contudo, com toda a polidez que o momento exigia, fazia questão 

de relacionar seu afastamento – ainda que sob elogios forçados – à intervenção militar: 

 

“Dada à situação de crise nacional por que passamos, considerando que as classes 

armadas têm por dever arcar com os destinos da Nação, nessa hora de crise para 

todos os brasileiros, considerando ainda que tal fato concorrerá para trazer maior 

tranqüilidade política em nosso município, renuncio nesta data ao cargo de Prefeito 

de Nova Friburgo”. (A Paz, 11/04/1964) 

 

 Assim se encerrava a experiência democrática e o mandato de Vanor Tassara Moreira 

que havia sido alvo da campanha midiática depreciativa dos principais jornais da cidade. A 

resistência do prefeito ao golpe civil-militar, aliados a atuação da UDN, representada na 

figura de Heródoto Bento de Mello, em conjunto com o Sanatório Naval, acabaram por 

resultar no fim do conturbado mandato de Vanor Tassara Moreira.   

 Sobre tal episódio, mais ilustrativa foi a metáfora que Vanor T. Moreira utilizara 

décadas mais tarde para defini-lo: “Renunciei espontaneamente com uma metralhadora nas 

costas” (Revista Zoom, 1985). 
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"Glória feminil": biografia e cultura histórica na construção da mulher brasileira 

 

Stefania Macena Wolff 

Mestranda / PPGHS-UERJ 

Bolsista CAPES 

 

 No dia 19 de fevereiro de 1822, em meio a um saque tropas portuguesas à cidade 

de Salvador, fez-se a primeira mártir das lutas de independência na Bahia: a madre 

abadessa do Convento da Lapa, Joana Angélica. Trespassada por uma baioneta, Joana 

Angélica morre defendendo com o próprio corpo a entrada do convento, após ordenar às 

demais virgens que fugissem pelo quintal e bradar aos invasores, falando em nome de 

Deus, que só entrariam por cima de seu cadáver. Diante da morte, Joana “alçou os olhos 

para o céu, e expirou com um sorriso nos lábios.” (NORBERTO, 2004, 145) 

 Essa história é contada, em tom profundamente patriótico e romântico, por 

Joaquim Norberto de Souza e Silva em Brasileiras Célebres, obra publicada pela 

primeira vez em 1862. Por sua devoção, martírio e patriotismo, Joana Angélica é por ele 

alçada ao rol das “merecedoras das páginas da história”, palavras pelos quais o autor 

chama as mulheres cujas trajetórias de vida optou por narrar nas pouco mais de 150 

páginas de seu livro. Ao lado de Joana se encontram nomes como Maria Quitéria, lida 

ainda no século XXI como heroína da independência, mas também figuras anônimas 

como as mulheres agrupadas coletivamente sob o título de Heroínas do Tejucupapo. 

 O que essas mulheres têm em comum para merecerem ser registradas para a 

posteridade nas páginas da história?  O que há de específico na forma como, no século 

XIX, eram contadas as histórias de mulheres no Brasil? Como as narrativas de vida das 

mulheres se inseriam no contexto de consolidação da nação? São essas as perguntas 

que, sem a pretensão de oferecer respostas definitivas, norteiam nossa análise. 

Dentre as muitas formas de abordar a questão, acreditamos que essas histórias de 

vida podem ser lidas como parte integrante de uma certa cultura histórica em formação. 

A partir da compreensão das narrativas biográficas como discursos legitimadores de 

práticas e valores, podemos ler essas biografias como construtoras de um duplo 

discurso: o do lugar do indivíduo na construção da nação e o papel específico que se 

esperava da mulher brasileira nesse processo. 
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Biografia e historiografia no Brasil do oitocentos 

 

 Gênero associado tanto à história quando à literatura, a biografia parece 

nunca abandonar as prateleiras de livrarias ou deixar de despertar certo fascínio no 

público leitor. Embora seu papel dentro dos estudos historiográficos nada tenha de 

constante, há certo consenso em afirmar que no século XIX a biografia tinha grande 

destaque e seguia um modelo específico: o do registro da história de vida dos heróis, 

dos “grandes homens”
1
. Deixemos brevemente a palavra para um biógrafo de então: 

 

Porque, conforme eu a considero, a história universal, a história do que o 

homem tem realizado neste mundo, é no fundo a história dos grandes homens 

que aqui têm laborado. Eles foram os condutores de homens, estes grandes 

homens, os modeladores, padrões e, em sentido amplo, criadores de tudo o 

que a massa geral dos homens imaginou fazer ou atingir (CARLYLE, 1930, 

9) 

 

Para além do narrar de uma trajetória de vida, percebe-se por esse trecho que as 

biografias tinham também uma intrínseca relação com o todo social. Eram os heróis que 

representavam as ações e valores modelares, os grandes homens que eram e deveriam 

ser seguidos por toda a “massa geral”, aqueles que ofereciam lições de vida a serem 

seguidas. Suas vidas, mais do que representativas, eram fundadoras de valores. 

As palavras do inglês Thomas Carlyle são exemplares da maneira como as 

narrativas biográficas eram encaradas nesse período. A biografia aparece aqui como um 

modo de fundar valores identitários coletivos através da constante reafirmação de 

valores individuais. Sendo esses seletos indivíduos os modeladores de todos os feitos da 

humanidade, contar suas histórias de vida servia tanto para entender os acontecimentos 

do passado quanto para projetar comportamentos futuros. 

Deixemos por um momento as ideias do inglês e nos voltemos para este lado do 

Atlântico. No Brasil imperial, a produção de biografias teve também no século XIX o 

seu grande momento e assumiu papel de destaque entre as produções do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro. Quando da fundação do instituto, em 1838, o cônego 

Januário da Cunha Barbosa faz um emocionado discurso em defesa da escrita de uma 

história nacional, do registro das glórias da pátria. É nesse mesmo discurso que o 

                                                           
1
 Sobre os diversos usos e interpretações da biografia na história, ver LORIGA, Sabina. O pequeno X. Da 

biografia à história. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.  
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cônego defende que as vidas dos brasileiros de honra, gênio, talento e virtudes sejam 

registradas a fim de oferecer importantes lições às gerações futuras. Não foram poucos 

os escritores que a partir de então atenderam ao seu apelo: era o início do que o 

historiador Temístocles Cezar chama de "projeto biográfico”. 

Nesse projeto, traçado pelos homens da elite brasileira que pensavam em si 

mesmos como os construtores de uma nação moderna e civilizada, as narrativas 

individuais dos brasileiros ilustres aparecem profundamente marcadas pelo discurso de 

formação da identidade nacional, o mesmo discurso que foi preocupação central dessa 

mesma elite intelectual, reunida no IHGB. 

 É interessante destacar que embora fosse esse o momento da emergência da 

História – grafada aqui propositalmente em letra maiúscula – enquanto saber disciplinar, 

a concepção que se tinha então de um historiador era bastante distinta da que temos 

hodiernamente, sendo comum que dentro dessa elite um mesmo letrado se dedicasse à 

escrita da história, de biografias, de literatura e de teatro, dentre outros gêneros. 

Era este o caso de Joaquim Norberto de Souza e Silva, autor da obra sobre a qual 

aqui nos debruçamos. Sendo um desses letrados reunidos em torno do instituto, seu 

discurso estava profundamente vinculado ao esforço de construção de narrativas 

legitimadoras de um certo projeto de nação. Mas esse discurso não se resumia à 

História: Norberto era também romancista, dramaturgo, poeta e, o que mais nos 

interessa destacar, biógrafo. 

 Embora o gênero biográfico e a historiografia transitem por campos comuns, em 

especial no que se refere aos usos do passado, ambos os gêneros devem ser 

diferenciados. Enquanto no século XIX a História buscava se aproximar cada vez mais 

de uma verdade objetiva, as biografias são narrativas essencialmente centradas em 

subjetividades. A biografia é um “retrato em papel e letras”, como definiu Márcia 

Gonçalves, e portanto se propõe a realizar uma reconstituição viva não apenas de 

tempos passados, mas da própria vida de um indivíduo, que é descrito com detalhes. O 

indivíduo aqui não é ilustração de uma narrativa, é a própria narrativa
2
. 

                                                           
2
 É importante ressaltar que a afirmação de que a biografia é voltada a subjetividades não significa dizer 

que ela não se refere a coletividades. Pelo contrário, se a biografia é – através do processo ativo de 
seleção de memórias que lhe é intrínseco – um modo de fundar valores identitários individuais, ela pode 
também fundar identidades coletivas. 
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 Entendendo que há diferenças entre essas escritas, como podemos então associar 

biografia e história? De que maneira observar as narrativas de vida a partir da ótica da 

historiografia? Uma resposta possível pode vir através do conceito de cultura histórica. 

 

A biografia na cultura histórica oitocentista 

 

 Segundo o historiador Fernando Sánchez Costa: 

 

La cultura histórica es el modo concreto y peculiar en que una sociedad se 

relaciona con su pasado. […] Con la categoría de cultura histórica definimos, 

por tanto, el conjunto de recursos y prácticas sociales a través de las cuales 

los miembros de una comunidad interpretan, transmiten, objetivan y 

transforman su pasado. (COSTA, 2009, 279) 

 

 Em consonância com Costa, podemos entender a cultura histórica como uma 

“chave hermenêutica”, ainda nas palavras do autor, para analisar as relações de uma 

sociedade com seu passado. Nesse sentido, para além da história oficial, da história 

enquanto saber científico disciplinar, são contemplados também pela cultura histórica os 

meios de acesso ao passado extra-acadêmicos, como os museus, as escolas, os 

monumentos, os romances históricos, as datas comemorativas, as diversas formas, 

enfim, em que o passado se faz presente em uma sociedade. O que inclui as narrativas 

biográficas. 

Assim, na chave da cultura histórica, se a biografia não é propriamente uma 

escrita da história, ela é certamente uma forma de acessar o passado e trazê-lo para usos 

específicos no presente. A construção linear e coerente de uma história de vida, a 

seleção do que deve ser lembrado e do que permanece esquecido, as escolhas de 

palavras, fatos e datas. São estes alguns fatores na construção de um discurso que pode 

ser usado para legitimar e projetar práticas e valores. 

O século XIX, recorte que nos interessa observar, inaugurou uma nova cultura 

histórica, uma forma de acesso ao passado específica da modernidade, advinda de uma 

profunda transformação nas concepções de tempo da sociedade ocidental. Se nas 

sociedades pré-modernas o homem vivia no que Pierre Nora chama de “espaços de 

memória” – onde o tempo é visto de forma cíclica e espera-se que o futuro seja uma 

repetição do passado – na modernidade amplia-se rápida e fortemente a distância entre 
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“espaço de experiência” e “horizonte de expectativas”
3
 – ou seja, têm-se a certeza de 

que o futuro será algo novo, diferente do que já foi vivido e experienciado. 

 A história aparece então como uma forma de obter-se sentido e orientação diante 

da incerteza das mudanças, em uma visão de passado que só se torna possível nesse 

contexto. Segundo Manoel Guimarães:  

 

Ao constituir o passado como projeção do presente e desejo de futuro, a 

História é capaz de disciplinar este passado segundo os sentidos importantes 

para o presente em construção, conjurando incertezas e dúvidas próprias de 

um mundo vivendo em meio a um turbilhão de mudanças, que parecem 

inviabilizar uma referência ao passado, nos termos de uma busca de 

comparações com o presente, como forma de extrair soluções para a ação no 

mundo. (GUIMARÃES, 2003, 3) 

 

Assim, na cultura histórica oitocentista, o passado aparece como referência para 

as ações presentes e futuras. 

Sendo o século XIX também o momento de consolidação dos Estados 

Nacionais, essas referências serviriam simultaneamente para legitimar as nações e para 

projetar para elas um futuro. Diria Ernst Renan, ainda no XIX, que “Ora, a essência de 

uma nação é que todos os indivíduos tenham muito em comum, e também todos tenham 

esquecido de muita coisa” (RENAN, 1997, 20)  

Apesar da frase vir de um pensador europeu, essa ideia é perfeitamente válida 

para a construção da nação brasileira. É nessa dialética de memória e esquecimento que 

os auto proclamados construtores da nação empreendem uma série de estratégias 

discursivas – dentre elas a narrativa biográfica - para convencer todos os nascidos no 

território delimitado como Brasil de que compartilhavam de uma mesma história e uma 

mesma identidade, apesar de toda a heterogeneidade que os caracterizava. O discurso 

oficial, o discurso da cultura histórica oitocentista brasileira, era o discurso da nação. 

Era esse o uso do passado então em destaque nos escritos de homens como Joaquim 

Norberto de Souza e Silva 

 

 

 

                                                           
3
 Para uma melhor compreensão dessas categorias ver KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: 

Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos. 
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A mulher e a pátria nas narrativas do oitocentos 

  

 Quando Joana Angélica, nossa freira mártir, é alçada à categoria de merecedora 

das páginas da história, sua história de vida é contada a partir daquele que foi 

selecionado como um grande marco da história da nação brasileira: as lutas pela 

independência na Bahia. Quando a abadessa se entrega às glórias do martírio, seu feito é 

glorioso porque está amarrado à história gloriosa da pátria. 

 O mesmo acontece à quase totalidade das outras mulheres que constam em 

Brasileiras Célebres. É bastante simbólico o fato de que a palavra pátria e suas variações 

– patriótico(a), patriotismo – aparecem em um total de 112 ao longo do livro que, 

lembremos, tem cerca de 150 páginas, seja em referência a espaços onde é comum 

observar a presença de mulheres, como conventos, seja em espaços não convencionais, 

como o campo de batalha. Assim, ao narrar a vida de Maria Quitéria, por exemplo, diz 

Norberto:  

 

Não se limitaram as senhoras baianas à simples manifestação de seus 

patrióticos sentimentos. Algumas dentre elas se distinguiram além do que se 

devia esperar de seu sexo: empunharam as armas, voaram ao campo da 

batalha! Tanto pode o entusiasmo inspirado pelo amor da pátria! (SILVA, 

2004, 148) 

 

 O amor à pátria, nesse caso aparece acima até mesmo dos valores que eram 

considerados tipicamente feminis. O que não significa, naturalmente, que essas 

mulheres seriam alçadas ao mesmo patamar das glórias dos homens. Se Maria Quitéria 

se destaca por se tornar soldado, é também destaque que  

 

Pouco ou nada tem a sua aparência de varonil; suas maneiras são belas e 

agradáveis, pois não obstante viver entre soldados, não só não contraiu os 

seus hábitos grosseiros, bruscos e vulgares, como até nada se pode dizer 

contra a sua honra. 

Trajava o uniforme de seu batalhão, porém para mais recato adicionava-lhe 

um saiote. (SILVA, 2004, 153) 

 

Patriotas, gloriosas, heroínas. Não são poucas as características louvadas por 

Joaquim Norberto nas mulheres que foram por ele selecionadas  para representar o país. 

Em algumas das biografias, Norberto parece surpreso por encontrar tais nobres 

características no “mimoso sexo”. Não que essa surpresa signifique reprovação. Era, em 
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verdade, louvável que as mulheres se dedicassem ao engrandecimento da pátria, através 

de meios os mais diversos. 

Era, porém, talvez ainda mais louvável que esse engrandecimento fosse, acima 

de tudo, um engrandecimento moral e adequado ao comportamento esperado de uma 

mulher. Das nobres senhoras e cândidas donzelas se espera suavidade, doçura, 

fidelidade, modos agradáveis. Mas espera-se também que, quando os tempos ou a pátria 

pedem, elas sejam bravas e heroicas. 

Não era tarefa fácil reunir todas essas características, mas era certamente 

desejável e é por isso que elas são tantas vezes reafirmadas, a fim de que se assentassem 

profundamente na alma das brasileiras. Observa-se assim o duplo discurso ao qual nos 

referimos anteriormente: a mulher é, ela também, construtora da nação civilizada. 

Simultaneamente, existe para ela um papel muito específico para essa construção, o 

papel do “mais belo ornamento da nação”. 
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Introdução 

A colonização na região denominada Leste indígena
1
 efetivou-se a partir do 

curso dos grandes rios, cujas cabeceiras se encontravam em Minas Gerais, nos sertões 

distantes do litoral, onde desembocavam, são eles o Doce, o Mucuri, o Jequitinhonha, o 

de Contas, o Pardo, inclusive o São Francisco, eram vias de penetração para o sertão e 

assim suas margens eram usadas como rotas de comércio e instalação de colonos. A 

região aqui estudada está localizada entre as bacias do rio Doce ao Sul, e do 

Jequitinhonha ao Norte. 

Na década de 1840, a ocupação do vale do rio Doce já apresentava alguns 

avanços. Em 1808, D. João VI havia investido na área, declarando guerra aos 

botocudos
2
 e estimulando sua escravização por proprietários que se dispusessem a 

dedicar-se ao cultivo e ao comércio naquelas paragens, além de várias isenções fiscais. 

O Jequitinhonha também se tornara em parte acessível, em consequência da atuação da 

Bahia e de Minas Gerais, sobretudo após a revogação das cartas régias de 1701 e 1702 

que proibiam o acesso aos sertões na construção de estradas que ligassem o litoral as 

zonas de mineração. 

                                                           
1
 A historiografia indígena aponta como Leste Indígena, toda região que compreende o Leste de Minas 

Gerais, Sul da Bahia e Norte do Espírito Santo, vide Paraíso (1992, 1994, 2011), Dantas, Sampaio, 

Carvalho (1992) e Cunha (1992). 
2
 Os Botocudos como são popularmente conhecidos, são diversos povos pertencentes ao tronco 

linguístico Macro-Jê. Sua denominação genérica – Botocudos – foi-lhes atribuída pelo uso dos botoques 

labiais e auriculares. Para mais informações sobre quem são os Botocudos, vide Paraíso (1992, p.423). 
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O Mucuri até o início do século XIX continuava praticamente intransponível e a 

representação geográfica reforçava o desafio da conquista, pois os mapeamentos 

permaneciam inexatos, como por vezes lamentava Teófilo Otoni, que, no relatório aos 

acionistas da Companhia de Navegação e Comércio do Mucuri, referente ao ano de 

1854, justificava-se pelo atraso na tarefa de abrir a comunicação do litoral para o Norte 

de Minas pelo Vale do rio de mesmo nome. 

As vilas e colônias nesta região se formaram em um longo processo no decorrer 

do século XIX, atingindo seu auge com a consolidação da Companhia do Mucuri entre 

os anos de 1847 e 1861, e a ideia recorrente durante todo o processo foi a de abrir 

caminhos que ligassem aquele oeste “selvagem” – pleno de riquezas reais e imaginárias 

– até o oceano Atlântico (MATTOS, 2002, p. 94). 

Em 1836 o engenheiro francês Pierre Renault, chamado no Brasil de Pedro 

Renault, realizou uma expedição com o objetivo de identificar um local na mata onde 

pudesse instalar um presídio e uma colônia de degredados e vadios
3
.  Os relatos de 

Renault provocaram perspectivas otimistas sobre o vale do Mucuri, pois encontrou 

empreendimentos de alguns pioneiros, que haviam conseguido estabelecer fazendas, 

fartamente servidas por índios pacificados e escravizados. Informava não ter encontrado 

nenhum sinal de ouro ou pedras preciosas, mas ressaltava a fertilidade das terras e sua 

salubridade, apontando as possibilidades de cultivo, caso a área fosse desmatada. 

A expedição realizada por Pierre Renault contatou alguns grupos indígenas, 

como os Naknenuk, em seus escritos ele os descreve como seres “selvagens” que 

andavam inteiramente nus e “se deitavam na terra nua, todos misturados, homens, 

mulheres e crianças, como um rebanho de javalis”. Considerou que o sistema de vida 

daquele povo era mais adequado para porcos do que para humanos, ainda assim, com 

todas essas descrições de um modo de vida entendido como selvagem concluiu que 

“essas pessoas são suscetíveis de bons sentimentos”.  

Para Renault as agressões dos indígenas pareciam assentadas no tratamento que 

lhes foi dirigido pelos luso-brasileiros, “tratando-lhes como bestas pintadas [que] os 

tornaram inimigos vingativos”. Ao observar tais relatos, é possível constatar que a 

opinião do engenheiro Renault revela-se compatível com a ideologia de “brandura” que 

                                                           
3
 A criação de presídios e quarteis ao longo dos rios que nasciam em Minas Gerais, era um reflexo da 

política da guerra justa decretada em 1808 contra os Botocudos desta região. 
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marcou o “indigenismo de gabinete” no Brasil do século XIX, em oposição às “práticas 

indigenistas” levadas a cabo nos sertões como apontou John Monteiro (2001).  

De fato, a ambição mineradora e o desejo de domesticar terras e índios parece ter 

conduzido as ações dos que acreditavam que naquelas terras ainda pouco exploradas do 

Mucuri houvesse perspectiva de grande riqueza. É possível fazer tal inferência a partir 

da análise tecida pelo comissário do Governo Imperial, José Cândido Gomes, em sua 

missão no ano de 1861, que ao descrever o processo de ocupação da “gigantesca” mata 

do Mucuri, afirmou que a demanda por pedras preciosas, crisólitas, ouro e diamantes, 

foi o fator determinante de novas explorações para que a Colonização do Mucuri tivesse 

tido início, ainda antes da Presidência da Província planejar alguma política ocupacional 

para a região. 

Em 1858, o barão Johan Jakob Von Tschudi realizou uma expedição no vale e 

descreveu a exuberância da natureza e o papel fundamental dos indígenas na resistência 

a implantação de estradas e povoações colonizadoras, afirmando que a hegemonia dos 

nativos na história do Mucuri devia-se a presença do notável capitão Tomé, que, na 

região do alto Mucuri e durante décadas a fio dos setecentos, conseguira reunir em torno 

de si um conjunto de diversas etnias indígenas, em um tipo de vida quase sedentária, em 

relação à aliança com um círculo maior de índios “nômades”. Com o desaparecimento 

desta liderança política, a guerra intertribal recrudesceria, favorecendo a penetração dos 

brancos naquelas matas. Recuando, assim, do alto Mucuri em direção ao leste, onde se 

defronta com o mar, os índios limitaram seu espaço de deslocamento para o sentido sul-

norte, inviabilizando a estrada aberta por Bento Lourenço
4
, no sentido Leste-Oeste. 

(MATTOS, 2002, p.97) 

Nesta perspectiva apresentamos aqui um recorte de nosso projeto de doutorado, 

que tem como objetivo principal analisar o processo de colonização e conquista dos 

territórios indígenas no vale do rio Mucuri, entre Minas Gerais, Bahia e Espirito Santo, 

no século XIX. Nesta proposta, comentaremos a atuação da Companhia do Mucuri, 

criada pelo então senador Teófilo Ottoni, no ano de 1847 e instalada efetivamente em 

1851, com o objetivo de promover o desenvolvimento regional através do 

                                                           
4
 A estrada a que se refere Izabel Mattos foi iniciada em 1811, pelo capitão Bento Lourenço Vaz de 

Abreu e Lima, residente em Minas Novas, que iniciou nesse ano a abertura de um caminho que ligava a 

foz do rio Mucuri a então vila de São José de Porto Alegre Vide Mattos (2002) e Paraíso (2011). 
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estabelecimento de rotas comerciais que ligassem o interior das matas do Mucuri, em 

Minas Gerais, ao litoral na Bahia.  

Utilizaremos como fontes principais para a confecção deste artigo, dois textos 

produzidos pelo senador Teófilo Ottoni, uma carta escrita a pedido de Joaquim Manuel 

de Macedo, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e um 

relatório enviado aos acionistas da companhia do Mucuri. Na carta datada em 31 de 

março de 1858, o senador Otoni da “Notícia sobre os selvagens do Mucuri”, dos 

primeiros contatos e da ocupação das terras que se tornaram a colônia Nova Filadélfia 

(atualmente a cidade de Teófilo Otoni em Minas Gerais). No relatório datado em 6 de 

abril de 1859 e encaminhado aos acionistas da Companhia, ele trata especialmente da 

colonização, uma “memória justificativa em que se explica o estado dos colonos 

estabelecidos no Mucuri e as causas dos acontecimentos ocorridos naquela colônia”, 

especialmente entre os indígenas e os colonos, no que tange as suas relações e conflitos. 

Teófilo Otoni e a Companhia de Colonização, Comércio e Navegação do Mucuri 

Animados com as expedições realizadas no Mucuri, os irmãos Teófilo Benedito 

e Honório Esteves Otoni também realizaram em 1847, investigações na região do vale 

que desencadearam após quatro anos de negociações com o governo central no Rio de 

Janeiro e com o governo provincial em Ouro Preto, na criação de uma sociedade que 

culminou na instalação efetiva da Companhia do Mucuri em 1851. Este 

empreendimento foi incorporado em um período em que era praticamente uníssona 

entre os políticos a ideia de se articular as vastas partes do império do Brasil através da 

formação de uma infraestrutura pautada na construção de estradas carroçáveis, de vias 

fluviais, de ferroviárias e da ocupação efetiva do território nacional.  

O interesse pode ser observado na fala do vice-presidente da província de Minas 

Gerais, José da Silva, quando afirmou que era brilhante o “espetáculo oferecido por 

alguns países da Europa culta”, com boas estradas, rapidez e segurança das 

comunicações e o “transporte de mercadorias feito de lugares longínquos em poucas 

horas”. Assegurando que só a exploração dos rios e a construção de estradas 

possibilitariam a riqueza e a segurança da paz duradoura, condições da prosperidade. 

Sabendo da longa história dos obstáculos encontrados por aqueles que ousavam 

percorrer a Província de Minas Gerais em atividades de comércio, e mesmo das barreias 
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à articulação entre as unidades de produção e os mercados aos quais se destinavam, o 

interesse dos Otoni pelo Mucuri deveu-se, sobretudo à sua percepção de que era para 

esta região que o fluxo migratório já se direcionava, portanto, entendiam que era 

necessário estimular os pioneiros que já entravam, dando-lhes impulso para seu 

estabelecimento e criando as condições necessárias para a promoção de uma 

colonização a princípio estrangeira.  

Os primeiros contatos e os primeiros colonos: como “matar uma aldeia” 

Em 1852, Teófilo Otoni comemoraria os contatos pacíficos com vários caciques 

indígenas. Após meia década de contínuas expedições, repetidos encontros com os 

índios e tentativas de captar sua amizade com distribuição de ferramentas, presentes e 

comidas, evitando o uso de armas, um encontro com os chefes Poton, Ninkare e 

Timóteo foi realmente decisivo. Deles obteve permissão para uma grande derrubada, o 

estabelecimento de três grandes fazendas, com mais de 150 escravos, e a fundação da 

cidade de Filadélfia, numa clara alusão à ocupação da Pensilvânia (DUARTE, 2002, 

p.28). 

A conquista do vale dor rio Mucuri ocorreu no bojo da projeção de uma 

sociedade voltada para a produção e para os ideais de uma sociedade dita “civilizada”. 

Aqui os conquistadores encontraram povos indígenas e, principalmente, os grupos 

denominados botocudos, aos quais se atribuíram a realização de rituais antropofágicos, 

extremamente resistentes ao contato e à catequização. Para Duarte (2002) o objetivo da 

Companhia do Mucuri não era escravizar índios, suas pesquisas corroboram com a 

afirmativa de Cunha (1992), de que a sociedade imperial deslocou seu interesse do 

índio, como mão-de-obra, para as terras ocupadas por eles, no entanto, é possível 

observar nos relatórios uma contradição entre o que pregava ou mesmo acreditava, e o 

que se praticava durante a conquista, o uso da violência física foi empreendido contra os 

grupos indígenas.   

Índios, matas e rios apareciam como forças naturais a serem domadas, assim 

como a barbaridade artificialmente criada pela política imperial da guerra justa e a ser 

dominada pelos esforços civilizadores contidos nos ideais da Companhia de Navegação 

do Vale do Mucuri, por exemplo, muito embora, Teófilo Otoni não concordasse 

inteiramente, pelo que consta em seus relatos, com as práticas vigentes, que para ele 
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eram o oposto do que deveria ser o avanço verdadeiramente civilizador. Os soldados 

davam a seus cães carne dos botocudos; os índios eram caçados como animais.  

Outra forma de extermínio, “para vergonha da civilização”, consistia na doação 

de roupas de pessoas contaminadas pelo sarampo ou outras doenças absolutamente 

fatais para as populações indígenas. Inúmeros eram os casos de tribos inteiras dizimadas 

desta forma. Também era prática comum a destruição de aldeias, não apenas no Mucuri, 

mas nos vales dos rios Doce e Jequitinhonha. Teófilo Otoni descreve esta prática na 

carta enviada a Joaquim Manuel de Macedo e publicada pelo Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB). 

 

Matar uma aldeia! Não passe a linguagem desapercebida. Por mais horrorosa 

que pareça nada tem de hiperbólica. É uma frase técnica na gíria da caçada 

dos selvagens. Os srs. Cró e Crahy entendem perfeitamente a metonímia, e 

recebido o convite tratam de fazer a empreitada à satisfação de que lha 

encomenda. 

A coisa se faz em geral como na capivara. 

Cerca-se a aldeia de noite – dá-se o assalto de madrugada. É de regra que o 

primeiro bote seja apoderarem-se os assatantes dos arcos e flechas dos 

sitiados que estão amontoadas no fogo que faz cada família. 

As mais das vezes neste primeiro lanço Cró e Crahy desarmam 

completamente os sitiados. 

Procede-se à matança. 

Separados os Kurucas, e alguma índia moça mais bonita, que formam os 

despojos, sem misericórdia faz-se mão baixa sobre os outros, e os matadores 

não sentem outra emoção que não seja a do carrasco quando corre o laço no 

pescoço dos enforcados (OTONI, 1858, p.47). 

 

Raptar crianças indígenas, os kurucas, foi uma prática comum no século XIX, 

utilizada para desarticular as sociedades indígenas resistentes. Assim conseguiam 

“matando uma aldeia” limpar o território da presença desses povos, e ao mesmo 

obtinham lucros vendendo seus filhos como escravos. De acordo com o próprio Teófilo 

Otoni, muitas guerras contra as tribos tinham como única finalidade a conquista dos 

kurucas. Um dos principais mercados de venda de crianças indígenas era São José de 

Porto Alegre, atual cidade de Mucuri, na foz do rio na Bahia, o autor registrou que em 

1847 o lugar não passava de “uma aldeia miserável”, povoada pelos descendentes dos 

tupiniquins; município pobríssimo, sem agricultura e sem outro comércio senão o dos 

Kurucas. 

Todas estas práticas de exploração e rapto de crianças, gerou uma reação por 

parte dos índios, e a retomada dos conflitos com os colonos estão sempre referidas na 
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documentação oficial como “ataques e hostilidades do gentio”, o que de certo modo 

mascara a realidade: a sobreposição do espaço colonial ao espaço vital indígena e 

disposição dos índios em defenderem seus territórios. No caso da colonização das matas 

do Mucuri a “domesticação” dos índios, ao mesmo tempo em que liberava o território 

para as atividades agrícolas economicamente valorizadas e adequadas para a 

solidificação das elites regionais apresentou-se contraditória a todo discurso de 

civilidade apresentado pelos seus “desbravadores”, sobretudo no recrudescimento de 

violências entre os colonos e índios, o que demonstra ser, mesmo para a época, 

insustentável em um projeto de nação “civilizada”. 

Izabel Mattos (2002) considera que o discurso em torno da preocupação com a 

civilização dos índios observada no século XIX representou um deslocamento gradual 

dos interesses presentes nos projetos coloniais em pauta, com a efetiva conquista das 

terras indígenas. Sendo assim, a “desinfestação” das terras, seja de índios ou das 

próprias matas tornou-se responsável pela sua valorização.  

Considerações parciais 

 Em uma análise parcial das fontes citadas, notamos que a colonização não entrou 

senão subsidiariamente nos cálculos da empresa do Mucuri, que a principio atendia 

apenas ao título de “Companhia de Navegação e Comércio” como os estatutos a 

qualificaram inicialmente, dando a clara ideia de que o alvo principal que moveu seus 

fundadores era a construção das rotas comerciais entre os sertões de Minas e o litoral da 

Bahia, contudo, entendemos que esta afirmação merece ser aprofundada numa análise 

posterior.  

Com a proposta de tecer breves comentários sobre as fontes apresentadas e tendo 

em vista que a pesquisa está em andamento, procuramos apontar algumas considerações 

em relação ao tema, que ajudem a refletir e elucidar algumas questões que norteiam 

nosso projeto, como por exemplo, as relações de enfrentamentos, alianças e negociações 

entre indígenas e não indígenas no processo de conquista. Estes elementos aparecem 

nos escritos de Teófilo Otoni, ora como resistência no enfrentamento aos colonos e as 

frentes da Companhia, ou em processos de negociação como o citado na carta publicada 

no IHGB, de onde se extrai a informação de que só foi possível adentrar nas matas, 

colocando em prática o projeto de colonização, quando houve uma negociação e mesmo 
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autorização de líderes de grupos indígenas que habitavam a região do vale, todas estas 

observações serão exploradas e descritas de forma mais densa na medida em que a 

pesquisa vai sendo desenvolvida. 
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As forças estatais e o controle dos pobres: enfoque sobre o crime de capoeiragem. 

Táysa Goulart Mota Vieira  

Programa de Pós-Graduação em História Social PPGHS – UERJ/FFP 

 

Introdução: O crime de capoeiragem e o Rio de Janeiro da Primeira República. 

Em nosso trabalho, analisaremos o crime de capoeiragem, inserido, no contexto 

temporal e espacial dinâmico que é a cidade do Rio de Janeiro da Primeira República. 

Para tanto, faz-se necessário compreender como era essa cidade e as relações sociais 

que nela se desenvolviam. Precisamos levar em conta, mesmo diante da impossibilidade 

de trabalhar tais fatores em sua totalidade neste artigo: as causas do aumento 

populacional, como era o mundo do trabalho e, como as mentalidades foram formadas 

para esse mundo em detrimento de outro – o mundo do crime e da vadiagem. 

Faz-se necessário pontuar aqui que a fonte histórica responsável por despertar tal 

interesse encontra-se no Arquivo Nacional e pertence à 8ª Pretoria da Freguesia de 

Santana, com data de 15/01/1902. Nele percebemos a acusação pela prática de 

capoeiragem a um grupo bastante heterogêneo, que estava localizado próximo ao Canal 

do Mangue.  Entre os personagens envolvidos nesse "crime", estão o italiano João 

Batista, que trabalhava em uma fábrica de massas e sabia ler; seis brasileiros, dos quais 

apenas dois – Pedro de Oliveira e Manoel José dos Santos - eram nascidos na Capital 

Federal; dois portugueses; e um provável estrangeiro, cujo nome e nacionalidade não se 

encontravam legíveis.  

 Todos do grupo supracitado possuíam alguma ocupação de trabalho, embora 

alguns subempregados, como o português José Domingos, que era ajudante de carroça. 

Anexado ao processo de Manoel José dos Santos – servente de pedreiro - havia uma 

declaração do empregador do réu afirmando que o mesmo trabalhara com ele por três 

meses e sempre se portara corretamente. De maneira geral, aos réus era interrogado: o 

nome, filiação, idade, estado civil, profissão ou modo de vida, nacionalidade ou lugar de 

nascimento, se sabia ler e escrever e local de moradia.
1
  

                                                           
1
Documento: OR2247. Arquivo Nacional. 8ª Pretoria da Freguesia de Santana - 15/01/1902. 
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O primeiro Código Penal republicano, datado de 1890, em seu capítulo XIII, trata 

exclusivamente dos vadios e capoeiras. Observemos os artigos 402 e 403:  

 

Art. 402. Fazer nas ruas e praças publicas exercicios de agilidade e destreza 

corporal conhecidos pela denominação capoeiragem; andar em correrias, com armas 

ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumultos ou 

desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal: 

Pena – de prisão cellular por dous a seis mezes. 

Paragrapho unico. E’ considerado circumstancia aggravante pertencer o 

capoeira a alguma banda ou malta. 

Aos chefes, ou cabeças, se imporá a pena em dobro. 

Art. 403. No caso de reincidencia, será aplicada ao capoeira, no gráo maximo, 

a pena do art. 400. 

Paragrapho unico. Si for estrangeiro, será deportado depois de cumprida a 

pena
2
.  

 

A saber, a pena do artigo 400, aplicada aos reincidentes, implicava em 

recolhimento por um a três anos nas colônias penais fundadas nas ilhas marítimas ou 

nas fronteiras do território nacional – utilizando inclusive presídios militares já 

existentes.   Interessante percebermos como o crime de capoeiragem e o de vadiagem 

“andam de mãos dadas” na lei.  Não é apenas o código penal que versa sobre o crime de 

capoeiragem, temos, por exemplo, a lei nº 947 de 29 de Dezembro de 1902, que 

estabelece a reorganização da polícia na cidade do Rio de Janeiro, então Distrito 

Federal, dividindo-a em civil e militar e autorizando ao pode Executivo a construção de 

colônias correcionais para reabilitar, através do trabalho, “mendigos validos, 

vagabundos ou vadios, capoeiras e menores viciosos”.   

Interessante observar que, os mesmos capoeiras que eram sentenciados a serem 

encerrados em colônias correcionais, eram, outrora, aqueles que emprestavam sua 

destreza e o medo que impunham a população nas eleições:  

Desde o Império, as eleições na capital eram marcadas pela presença 

de capoeiras, contratados pelos candidatos para garantir os resultados. A 

República combateu os capoeiras, mas o uso de capangas para influenciar o 

processo eleitoral só fez crescer [...]. Conhecidos assassinos desfilavam em 

carros pelas ruas ao lado de candidatos. (CARVALHO, 1991, p.87) 

                                                           
2
 Código Penal na integra disponível em  

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049>Acesso em: dez.2016. 
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Na obra de Aluísio Azevedo, intitulada O Cortiço – publicado em 1890
3
, 

observamos a figura do Firmo, um mulato que, embora trabalhasse como oficial de 

torneiro era considerado vadio, e era também capoeira – o personagem militara em 

maltas organizadas e chegou inclusive a decidir eleições, almejando o cargo publico de 

contínuo, o qual nunca conseguira, desistindo assim das suas paixões políticas
4
.  

I. Entre o Porto, o Norte e o Sul cresce a cidade.  

De acordo com Lamarão (2006), o desenvolvimento do Porto devido à 

mineração contribuiu para o crescimento demográfico e geográfico da cidade do Rio de 

Janeiro, expandindo-a inclusive para as áreas onde mais tarde se situariam a Saúde e a 

Gamboa. A presença da Corte na cidade bem como a abertura dos portos foram, ainda 

no início do século XIX, fatores que levaram a uma intensa atividade comercial, 

havendo um grande fluxo de manufaturas inglesas e mercadorias na região, o que levou 

também a um aumento populacional. Era necessário, portanto, a criação de espaços 

habitáveis na cidade – cuja natureza pantanosa e o relevo montanhoso dificultavam o 

processo de urbanização. 

De acordo com Benchimol (1992), embora já houvessem atividades ligadas ao 

comércio marítimo pela orla da cidade, foi o café que impulsionou a ocupação efetiva 

da região. A inauguração das ferrovias na cidade durante a segunda metade do século 

XIX foi de grande importância para o seu desenvolvimento: 

A substituição do transporte em lombo de burro e em carros de boi 

pela estrada de ferro correspondia a uma necessidade imperiosa da expansão da 

produção de café para atender à crescente demanda no mercado internacional. 

As ferrovias (...) multiplicaram a rapidez e capacidade de transporte e 

reduziram o custo de produção. (BENCHIMOL, 1992, p. 46) 

Diversas das obras públicas realizadas em fins do período imperial, sobretudo 

aquelas situadas na zona portuária, se deram pela necessidade não só de renovação da 

                                                           
3
 De acordo com o professor de Literatura Inglesa Leonardo Mendes - o romance naturalista brasileiro se 

constrói no momento de transição do Império a República, do trabalho escravo ao trabalho assalariado. 

Mendes (2008) critica a concepção tradicional do naturalismo brasileiro compreendido estreitamente no 

contexto das "escolas literárias europeias", desconsiderando as agitações políticas específicas de nosso 

país a época. “O aparecimento do romance naturalista no Brasil coincide com a profissionalização da 

crítica literária e com a expansão da imprensa, em especial no Rio de Janeiro". (MENDES, 2008, P. 193).  
4
 A literatura é utilizada aqui a fim de demonstrar como os capoeiras eram personagens frequentes no 

cotidiano popular, figurando inclusive em uma obra literária cujo objetivo é demonstrar a realidade vivida 

em um cortiço em fins do período imperial.  
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estrutura física do local, a fim de atender ao aumento do volume de mercadorias, bem 

como da necessidade de rapidez nos transportes destas, mas também pela necessidade 

da substituição da mão de obra escrava, que se tornara cara e de difícil obtenção desde a 

extinção do tráfico negreiro (BENCHIMOL, 1992).  

Retomando o texto literário O Cortiço, - embora se tratando de obra fictícia, nele 

percebemos que o cortiço de São Romão situava-se no bairro de Botafogo, local que 

estava em franca expansão e crescimento no período em que o texto fora escrito, 

demonstrando assim que o centro da cidade do Rio de Janeiro já não absorvia mais o 

contingente de pessoas que ali chegavam, expandindo sua urbanização para as zonas 

Norte e Sul, através do incentivo a construção de fábricas, bem como da inauguração de 

linhas férreas e de bondes, modernizações de grande importância em fins do Império e 

início da República. 

É na segunda metade do século XIX que muitos negros forros saem da capital da 

Bahia rumo ao Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida (MOURA, 

1995) e a Abolição inclusive aumenta o fluxo de baianos para a Capital do Império, 

pessoas essas que são fundamentais na reorganização do Rio de Janeiro popular. Estes, 

anos mais tarde, irão se encontrar com outros negros libertos vindos de todas as partes 

do país, somando-se aos imigrantes europeus, mormente após o final da Primeira 

Guerra, quando muitos desses migrantes vêm para trabalhar na indústria.  

 Grande parte dos homens e mulheres apontados no parágrafo anterior seriam 

mantidos às margens do “progresso” idealizado pelos governantes no início do século 

XX. Essas pessoas ocupariam, na maior parte, a Cidade Nova e a Praça Onze - que se 

tornaria local de encontro, onde se viam capoeiras, malandros, operários, músicos, 

blocos e ranchos carnavalescos, candomblés, portugueses, italianos e outros.  

Projetos modernizadores estiveram presentes na cidade do Rio de Janeiro desde 

há muito e por muitas vezes desconsideravam as populações pobres que na cidade 

residiam, encurralando-as em regiões consideradas secundárias como os arredores do 

Porto e a Zona Norte. A inauguração das linhas de bondes em 1868 que, em um 

primeiro momento buscou instalar-se em áreas cujo mercado já existia, expandiu seus 

serviços para bairros da Zona Norte ainda em 1872: “Assim como já ocorria no 
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esgotamento, os serviços de bondes também iriam induzir a ocupação e a exploração 

das áreas por ele alcançados” (LAMARÃO, 2006, P.24).  

Embora possamos observar a atribuição de uma crescente importância para as 

reformas urbanas e instalações de melhorias, mesmo que precárias e mal planejadas, o 

que então diferencia aquelas realizadas anteriormente, ainda no período imperial, das 

reformas executadas no governo de Pereira Passos? Somente com Rodrigues Alves na 

presidência e Pereira Passos na prefeitura que se dá a sistematização das obras na região 

central do Rio de Janeiro graças à concentração de poder nas mãos de poucos que 

comungavam dos mesmos interesses. E, com isso, percebemos o poder do qual Pereira 

Passos dispunha em seu governo. Primeiramente, sobre o governo municipal devemos 

observar que:  

 A situação do governo municipal não mudou muito com a decretação 

da lei orgânica do Distrito Federal, em 1892, já em regime constitucional. A 

lei previa a eleição dos intendentes pelo voto popular, mas o prefeito, cargo 

então criado, seria nomeado pelo presidente da República com aprovação do 

Senado Federal. As coisas assim permaneceram até o final da Primeira 

República. [...]. O governo municipal ficou limitado a ação administrativa e, 

mesmo assim, dependendo do apoio político e financeiro do governo federal 

para iniciativas de maior vulto. (...). No governo Rodrigues Alves, Pereira 

Passos governou a cidade por seis meses com a Câmara suspensa, 

ditatorialmente.  (CARVALHO, 1991, P.34)  

As atribuições do governo municipal eram dissociadas das necessidades da 

população e os prefeitos eram escolhidos arbitrariamente pelos presidentes de acordo 

com seus interesses, sendo trazidos inclusive de outros estados, e conhecendo pouco das 

necessidades locais.  Um dos critérios presidenciais para a escolha de prefeitos era sua 

competência técnica, com isso observamos que durante a Primeira República muitos 

prefeitos eram médicos ou engenheiros – como no caso de Passos.  

II. Aparatos de controle estatal: a marginalização e a criminalização dos 

pobres.  

Para Benchimol, existem relações sociais diversas, abrigadas num espaço urbano 

em intensa modificação material – este espaço é a cidade do Rio de Janeiro de fins do 

XIX e início do XX. O autor fala ainda em "formas socialmente diferenciadas de 

ocupação do espaço numa ruptura profunda com as estruturas herdadas do passado" 

(BENCHIMOL,1992, p.18).  
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Entre essas rupturas profundas, podemos perceber que, além do desejo de 

superar a paisagem urbana desordenada da cidade do Rio de Janeiro, que em grande 

parte remontava aos tempos coloniais, era necessário também superar a estrutura de 

trabalho pautada na escravização negra – para tanto, foi necessário reformular a 

concepção de trabalho na República recém-inaugurada.  

Já no XIX com a escravidão caminhando para o fim e com a chegada de 

imigrantes para compor o mercado de trabalho brasileiro, temos um processo de 

formação do homem livre, proprietário apenas de sua força de trabalho, que não mais 

pertencendo a um dono em específico, deveria vendê-la agora em troca de um salário. O 

homem livre era, então, um trabalhador assalariado em potencial (CHALHOUB, 2001).  

Chalhoub (2001) demonstra que a dominação social por parte das elites ganha 

uma nova roupagem no complexo processo de mudanças em curso – o que não deixa de 

encontrar resistências por parte dos populares – temos, com isso “a construção de uma 

nova ideologia do trabalho e a vigilância e repressão contínuas exercidas pelas 

autoridades policiais e judiciárias” (CHALHOUB, 2001, P.47).  

É importante considerarmos que os capoeiras presentes no processo de 1902, 

Pedro de Oliveira, Manoel José dos Santos e seus companheiros são todos interrogados 

sobre se possuíam ou não ocupação de trabalho. Nesse contexto, observamos que o 

trabalho se torna o antônimo da vadiagem, do crime, e é justamente nesse antônimo que 

se alicerça a nova ideologia do trabalho. O trabalho, outrora estritamente ligado à 

concepção de degradação e de subordinação escravista, precisa agora ser considerado 

algo positivo e edificante.  

De acordo com Myrian Sepúlveda dos Santos, estabelecer complexos 

penitenciários e de correção era uma tendência em diversas partes do mundo, porém, 

esses se localizavam em locais de difícil acesso - como era o caso da Colônia 

Correcional de Dois Rios, estabelecida na Ilha Grande em 1894. De acordo com a 

autora: "nas três primeiras décadas, a Colônia Correcional de Dois Rios teve como 

objetivo principal aprisionar bêbados, mendigos, vadios e capoeiras" (SANTOS, 2006, 

P.445). 
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O objetivo moderno do sistema correcional deveria ser recuperar os detentos, 

porém, no caso da CCDR, observamos que: "a Colônia se caracterizou por isolar 

indivíduos, em sua grande maioria, pobres, negros, desassistidos, e que morriam em 

poucos meses de doenças resultantes de má alimentação e falta de higiene, como 

beribéri e disenteria" (SANTOS, 2006, P.446).  

Outro aspecto destacado por Santos (2006) em sua obra é a violência empregada 

pelos guardas da mencionada Colônia, o que dialoga diretamente com a concepção de 

Loic Wacquant sobre a violência policial, segundo ele existe no Brasil:  

 

Uma tradição nacional multissecular de controle dos 

miseráveis pela força, tradição oriunda da escravidão e dos conflitos 

agrários, (...) Ela apoia-se numa concepção hierárquica e paternalista 

da cidadania, fundada na oposição cultural entre feras e doutores, os 

"selvagens" e os "cultos", que tende a assimilar marginais, 

trabalhadores e criminosos, de modo que a manutenção da ordem de 

classe e a manutenção da ordem pública se confundem. 

(WACQUANT, 1999, P.5)  

 

Os pobres eram tomados pelas elites como preguiçosos, promíscuos e desordeiros, são 

as elites que de certa forma constroem a imagem da insubordinação do povo brasileiro à ordem 

e ao trabalho, e é numa cidade superlotada como o Rio de Janeiro, que esses populares têm que 

“andar na linha”, até mesmo para competir com os estrangeiros pelas vagas no mercado de 

trabalho em construção – muitos deles sobreviviam através do mercado informal, caso, por 

exemplo, do português ajudante de carroça José Domingos, flagrado pelo crime de 

capoeiragem.  

Chalhoub (2001) faz um trabalho detalhado ao demonstrar como a questão do trabalho 

tornou-se um problema para as elites brasileiras nesse momento de transição do qual estamos 

tratando. As próprias classes dominantes precisavam mudar a sua concepção de trabalho e, 

definir então os padrões comportamentais que se deveria exigir agora dos homens livres. 

Analisando os debates sobre a repressão da ociosidade na Câmara dos Deputados em 1888, o 

autor demonstra como a abolição, de acordo com os ideias da elite, trazia consigo o perigo da 

desordem no Império. Considerava-se, de maneira geral, que os libertos não estavam aptos a 

vida em sociedade, a natureza do liberto é considerada pelas elites, uma natureza própria aos 

vícios e a vadiagem. 

Ora, causa-nos espanto perceber que, a elite que estruturava-se ao longo de séculos 

sobre o trabalho exaustivo dos escravizados, considerasse-os agora aptos aos vícios e inaptos ao 

trabalho. Os deputados consideram que os libertos precisavam ser educados para o bem, 
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tornando-lhes a natureza afinada com o trabalho – que era agora considerado um aspecto 

enobrecedor do indivíduo.  (CHALHOUB, 2001, P. 68).  

Conclusão  

A pobreza fora marginalizada e criminalizada - basta lembrarmos que aqueles que não 

possuíam residência fixa deveriam também ser encerrados em estabelecimentos correcionais. 

Para os negros e mulatos, as elites forjaram uma “identidade”, e os identificavam com os maus 

hábitos de maneira geral – tudo isso de acordo com a lógica burguesa, segundo a qual essas 

pessoas deveriam ser introduzidas ao mundo do trabalho.  

Em um momento de intensas mudanças – o país abandona a escravização de negros, 

deixa de ser um Império e torna-se uma República, a Capital Federal passa por intensas 

modificações, tanto materiais quanto subjetivas, ou seja, tanto nas obras públicas executadas por 

Pereira Passos a fim de modernizar a cidade, quanto no plano das ideias, a partir do momento 

em que a lógica burguesa se perpetua, consolidando uma nova concepção do trabalho. Assim, a 

capoeiragem e a vadiagem, além de outros crimes devem ser eliminadas, e as prisões longe de 

serem locais de reabilitação dos infratores, torna-se, nesse contexto exemplo do medo, local 

para o qual os rejeitados do novo regime não desejam ir.  

Nesse momento, se dá também um processo de higienização da cidade, buscando com 

isso, além de modernizar a estrutura física, modificar os hábitos de higiene e excluir – ainda 

mais – os “desocupados” e subempregados que vão, formando assim – ao menos de acordo com 

o discurso das elites dirigentes - um sem fim de pessoas que devem ser combatidas e excluídas 

do convívio naquela cidade que passa, ao fim da gestão de Pereira Passos a obter a alcunha de 

“Cidade Maravilhosa”.  
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PODE VOLTAR QUEM NUNCA SE FOI? 

A biografia moderna, um jeito de povoar o passado 

 

Thiago de Souza Junior 

PPGHS/UERJ - FAPERJ 

 

A narrativa biográfica não é algo novo, tão antiga quanto a escrita da História – 

com a qual viveu lado a lado – esses dois modelos foram marcados, desde a 

Antiguidade, por interseções e polêmicas. As atribuições que foram designadas a cada 

uma delas as tornaram campos distintos, mas com suas linhas fronteiriças muito 

porosas. Enquanto a primeira preocupou-se em narrar a “vida passada” e abriu-se à 

imaginação, quando da ausência do testemunho; a segunda, ao narrar os “fatos 

passados”, fazia-o a partir do testemunho confiável e reivindicava o conhecimento 

verdadeiro. Apesar da perspectiva temporal (o passado) ser um dos elementos que 

revelava a proximidade entre a escrita biográfica e a escrita da História, seus objetos (a 

vida privada e os fatos coletivos) evidenciavam a relação delicada entre elas. 

Entre tensões e divergências, aproximações e distanciamentos, não cabe uma 

classificação hierárquica entre essas narrativas. Conforme Phillip Levillain, “a biografia 

e a História durante muito tempo mantiveram relações de alternativa” e a separação 

entre elas não constitui “uma lei da natureza, mas herança da historiografia grega (2003, 

p. 145). Assim sendo, as demandas e questões colocadas nas diferentes temporalidades 

e espaços, grosso modo, indicam o interesse particular tanto da biografia como da 

História. É nesse sentido, por exemplo, que a hagiografia, na progressiva difusão do 

cristianismo e em suas especificidades, aparece como um importante instrumento 

formador dos valores individuais, a partir da vida dos santos (exemplos de virtude e 

caridade), exercendo uma função moral, assim como a biografia (SCHIMIDT, 2012, p. 

188). A escrita que emanavam do altar de Deus e do altar profano exprimiam as virtudes 

e ações de certos homens (santos/heróis), servindo de exemplo a outros indivíduos.  

Mais a diante, as prescrições da Modernidade alterariam as formas de 

abordagens dessas narrativas. A escrita da História – que na era anterior não apresentou 

o mesmo rigor crítico de investigação postulado pelos gregos (esclarecedor), 

privilegiando a narrativa do sagrado (formador); a hagiografia sentiria a perda de seus 
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méritos sociais; e a  biografia abordaria a vida “como lugar de certeza e de verdade e 

origem de valores, em oposição à tradição (MARCONDES, 2010, p. 142). Assim, a 

ideia de exemplaridade enfrentou as bases do pensamento moderno que, por sua vez, 

destacou, entre outras coisas, a subjetividade do homem e suas reflexões sobre o mundo 

imanente e transcendente. O que evidenciou uma tensão entre a “ideia de indivíduo 

como exemplar e a ideia de indivíduo como único” (BURKE, 1997, p. 95). A liberdade 

individual e suas singularidades influenciaram a vida moderna e, no que diz respeito à 

escrita biográfica, fez surgir o herói, cujas ações (políticas e militares) faziam mover a 

engrenagem do progresso.  

A figura do herói passou por profundas transformações ao longo do tempo, 

especialmente no contexto das Luzes. Assim, da formação da filosofia iluminista – que 

aproximou os homens da virtude que havia sido relegado aos reis absolutistas – à 

deflagração da Revolução Francesa (1789) os parâmetros de abordagem da narrativa 

biográfica chegaram ao século XIX com o importante papel na construção da ideia de 

nação. Paradoxalmente, a constituição progressiva do regime de historicidade, nesse 

período, pautado em bases do cientificismo e com interesses nas ações coletivas. 

Deste modo, a tensão entre a biografia e a História foi expressiva nos 

Oitocentos. O positivismo de Augusto Comte “postulava que o homem [exercia] pouca 

influência sobre a história”, em Marx, “a ênfase também não [recaiu] sobre as ações 

individuais, mas nos atores coletivos – as classes – e nos grandes movimentos 

estruturais” (SCHIMIDT, 2012, p. 190). A objetividade postulada pelo cientificismo 

para a História do século XIX, a dimensão individual proposta pela biografia foi vista 

com desconfiança. Contudo, destaca Márcia Gonçalves (2009), autores ligados à escrita 

biográfica na Europa – o alemão Emil Ludwig, o francês André Maurois e o inglês 

Lytton Strachey – tangenciaram o redimensionamento da biografia moderna. 

Tendo como pano de fundo a I Guerra Mundial, esses intelectuais – ou, 

conforme a autora, “escritores/biógrafos” – teceram críticas “às limitações dos valores 

do racionalismo cientificista” e “tornaram-se os autores emblemáticos de biografias em 

que homens e mulheres desciam de seus panteões de notáveis para personificar a 

grandeza e a miséria de suas condições humanas” (GONÇALVES, 2009, p. 154-5). 

Sendo assim, os defeitos/qualidades os vícios/virtudes mobilizaram a escrita e difusão 

biográfica moderna, sob a forte influência do método psicanalítico de Freud, da 
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sociologia de Max Weber, entre outros que traziam à luz reflexões menos superficiais 

sobre a natureza humana. 

Para a autora, foi dessa sensibilidade moderna sobre o indivíduo que a narrativa 

biográfica teve seu redimensionamento, o que, em linhas gerais, significou o abandono 

da narrativa que apontasse um panegírico do biografado – um estilo que desde a 

Antiguidade separava a biografia da História (LEVILLAIN, 2003, p. 145). As 

biografias modernas, a partir de André Maurois, caracterizaram-se, sobretudo: pela 

busca da verdade, favorecida pela autonomia intelectual do biógrafo; pelo 

reconhecimento da submissão da complexidade da personalidade humana a cada época; 

e, na “era das incertezas, em que os homens desassossegados poderiam vislumbrar nas 

biografias uma espécie de pedagogia existencial” (GONÇALVES, 2009, p. 157-161). 

Elegendo ocorrências essenciais da vida do biografado e distanciando-se dos 

postulados metodológicos da biografia antiga, o biógrafo moderno, segundo Maurois, 

deveria preocupar-se com a busca das verdades de seu personagem. Com isso, fazia de 

sua narrativa ciência e arte, desprezando o comprometimento com o determinismo do 

regime cientificista que enquadrava as operações metodológicas das Ciências Humanas 

às regras das Ciências Naturais. 

Desta feita, esse modelo de biografia moderna, estabelecida na primeira metade 

do século XX, não fez encerrar o conflito com a História – já então preocupada com as 

grandes estruturas, protagonizada pelos Annales e pelo marxismo. Não obstante, o 

itinerário das reflexões teórico-metodológicas dos modelos explicativos da História – 

globalizantes e estruturalistas – tiveram que ser revistos após o sepultamento do sonho 

de paz que tomou a consciência do mundo com o fim da II Guerra Mundial, em 1945. O 

engajamento de jovens estudantes, intelectuais, mulheres, na vida política constituindo 

movimentos e grupos apresentando questões e interesses, salientou a complexidade de 

análise da dinâmica social, cujas explicações estavam para além de uma determinação 

estrutural. 

Portanto, as interpretações do social haveriam de considerar o papel ativo desses 

atores em seus estudos – i.e., uma reinterpretação dos fatos históricos, recuperando 

histórias dos sujeitos “anônimos”, desconstruindo abordagens epistemológicas e 

estabelecendo um cenário, no âmbito historiográfico, que se convencionou chamar de 

crise dos paradigmas. Nesse contexto, a disciplina histórica viu avançar o interesse pelas 
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coisas pequenas e, a partir da análise micro, emergir narrativas atentas à liberdade e 

interação individual, na contramão do que era produzido pelos modelos que o 

condicionava às estruturas. Esse movimento aludido como virada da História 

proporcionou a ampliação da produção do conhecimento científico da história, seja no 

campo da Nova História Cultural ou da História Política Renovada, abrindo caminhos 

de possibilidades aos historiadores – destacam-se, entre outros, C. Ginzburg, E. 

Thompson e R. Chartier – na busca por explicações da complexa realidade social. 

Os limites encontrados nas operações globalizantes e estruturalista da História 

deram lugar a essa perspectiva de uma análise micro para compreensão do processo 

histórico nos diferentes lugares, ampliando o campo de observação do historiador, 

sobretudo no sentido dado às ações individuais, seus costumes etc., como mobilizadores 

e construtores do mundo social e político. Daí, duas principais questões se impuseram à 

produção do conhecimento histórico: a primeira, em “repensar os modelos macro-

históricos”; e, a segunda, em “considerar a ‘experiência’ dos homens em seu tempo e 

lugar como crucial para o entendimento dos processos sociais” (GOMES, 1998, p. 123). 

Assim, a sensibilidade dos historiadores aos sujeitos e suas ações são cruciais à análise 

histórica de oposição ao modelo macro-estrutural, cujos estudos privilegiarão os atores 

históricos e seus feitos como objeto de investigação.  

Ainda segundo Angela de Castro Gomes, é por esse caminho que se destaca o 

boom dos arquivos privados como resultante de uma revalorização do indivíduo e seu 

papel no processo histórico mobilizado no campo historiográfico. Essencialmente, essa 

centralidade atribuída às experiências (que se relacionam com os outros e, 

consequentemente, com seu contexto) estimulou, segundo a autora, uma crescente busca 

pelas fontes privadas. E, nesse turno, verifica-se o redimensionamento da biografia 

histórica nos anos 70 e 80 e sua integração aos paradigmas historiográficos mobilizados 

com a "história vista de baixo". Ocorre, porém, que esse redimensionamento não é 

propriamente um ponto de inflexão na produção da narrativa biográfica, de modo a 

consideramos tributária desse movimento e, assim, entendermos como um retorno. 

Há de se ponderar que o interesse pelas ações individuais não é fruto da aludida 

renovação historiográfica. Salvo as devidas diferenças nas abordagens ao sujeito 

epistêmico, a historiadora Sabina Loriga (2011) tematiza a emergência de um 

movimento, no século XIX, entre autores preocupados em apontar que a notoriedade de 
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certos sujeitos só foi possível com a contribuição de outros sujeitos. Neste caso, a autora 

sinaliza o movimento como contraposição àquele emergido ainda no século XVIII, cujo 

avanço e consolidação nos Oitocentos com prioridades pacifistas, que tendeu à 

“desertificação do passado” (2011, p. 13). Romancista e historiadores “científicos” 

apontavam boa dose de ceticismo ao heroísmo em favor de uma leitura impessoal da 

história. No entanto, tal proposição não era unânime. 

Historiadores como Thomas Carlyle, Wilhelm von Humboldt e Johann Gustav 

Droysen, viam com desconfiança a defesa da impessoalidade nas transformações 

históricas como critério fundamental para cientificidade. Em 1863, Gustav Droysen 

(1808-1884), destacamos, propôs uma fórmula (A = a + x)
1
 para problematizar e 

valorizar a individualidade dos sujeitos nos estudos dos movimentos históricos mais 

estruturais e de caris coletivo, por exemplo: a pátria, a nação, as massas, a raça, as 

identidades etc. Seu argumento não exclui ou nega essas formações tomadas como 

objetos de estudos, mas depurar e reiterar o papel dos indivíduos nessas construções 

coletivas. Neste caso, uma de suas preocupações foi demonstrar que essas dimensões 

coletivas não se constroem a partir de um conjunto estável e facilmente definível. Isto 

porque os elementos vivos que a elas estão integrados/interados são complexos e 

dinâmicos e a formação do coletivo (grupo, conjunto etc.) depende da socialização entre 

eles a partir de um “denominador comum”. 

Há em Droysen uma profícua apreensão de dois domínios que mobilizam as 

ações individuais e que chegaram, um século depois, como peças fundamentais às 

dimensões teórico-metodológicas do gênero biográfico (especialmente os desenvolvidos 

pelos historiadores), quais sejam: o contexto (a) e a liberdade subjetiva (x). Com isso, 

sendo o coletivo formado por vários indivíduos – portadores da liberdade de pensar, 

agir e tomar decisões ante as contingências de seu tempo –, tem-se que história (seja ela 

das massas, das nações ou de outras dimensões coletivas) “é o produto de 

                                            
1
 Tem-se que: “A é o gênio individual (aquilo que alguém é, possui ou faz)", “a contém tudo que lhe vem 

das circunstâncias externas, de seu país, de seu povo, de sua época etc., e em que x representa sua 

contribuição pessoal” (Droysen apud Loriga, 2011, p.14). Droysen dá aplicabilidade à fórmula tomando 

como exemplos casos de indivíduos notórios ou não e de circunstâncias variadas. a um dos mais 

importantes pintores renascentista: Rafael. Grosso modo, A notoriedade de Rafael (A) deve-se às 

circunstâncias reais (a) que lhe foram dadas (as tintas, as telas, os pincéis, as referências artísticas 

existentes em sua época, as técnicas de pintura ensinada) e, por fim, a sua vontade voluntária e interior (x) 

de pôr em prática. 
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individualidades únicas e irredutíveis, cada uma gozando da própria estrutura e da 

própria originalidade imediata” (LORIGA, 2011, p. 83). 

Em suma, o pequeno x que Johann Droysen se referiu como um domínio próprio 

do indivíduo é que dá movimento à história e deixa seu contorno não muito bem 

delimitado. Ao nutrir suas observações com apreensões voltadas para a valorização do 

sujeito, Droysen problematiza a perspectiva historicista, ambiciosa por formulações de 

leis históricas (assentadas na objetividade, impessoalidade e na coletividade) e suas 

concepções teleológicas sobre o progresso e a modernidade. Uma perspectiva que, em 

última análise, nas palavras de Sabina Loriga, sublinhou a necessidade do 

“arrefecimento do eu”  (2011, p. 250). E aí, tanto do “eu” historiador como “eu” sujeito 

histórico, sobretudo por não se pretender moralizante. 

 

*   *   * 

 

Essa incursão na superficialidade das proposições dos autores do século XIX 

torna-se importante para compreensão das modificações ocorridas na abordagem do 

sujeito epistêmico e as reivindicações que eram feitas quando de sua mobilização, bem 

como do próprio interesse pela narrativa biográfica. A preocupação com a 

“desertificação do passado”, proveniente da crescente valorização do coletivo em favor 

da impessoalidade e do apagamento da figura clássica do herói, demarcou um notório 

avanço dos parâmetros da narrativa biográfica com um deslocamento contrário aos que 

propunham a impessoalidade como critério de cientificidade. Deste modo, o debate 

demarca também certa relativização ao movimento na historiografia dos 1960/70 que 

tendemos chamar de “retorno da biografia histórica” ou “nova biografia histórica”. 

Como falar em “retorno” daquilo que não foi? É possível tratar como “novo” 

orientações que já haviam sido formuladas há pelo menos um século? São questões 

retóricas que nos levam a uma reflexão sobre o lugar da biografia histórica nesse 

período que antecede a crise dos paradigmas. É bem verdade, como foi dito, que o 

sujeito tem uma abordagem diferente, como diferente é o sujeito abordado. Em termos 

práticos, é cedo para falarmos de abordagens dos sujeitos comuns, porém, o que está 

posto em debate é problematização de estratégias investigativas e discursivas que 
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encerrem a compreensão da história a partir do indivíduo, mesmo que para isso tenham 

sidos tomados indivíduos notórios. 

Ainda que “exilada” (SCHIMIDT, 2012, p. 192) ou “expulsa do campo da 

pesquisa histórica” (GUIMARÃES, 2000, p. 223) e enfrentando certa dose de 

desprestígio no métier dos historiadores “científicos” e dos romancistas, a biografia 

histórica, pelo que observamos, encontrou quem a ressalvasse em meio à tendencia de 

“desertificação do passado”, colocando-a num caminho que despertaria, nas décadas 

seguintes, o crescente interesse em “povoar o passado” (LORIGA, 2011, p. 15). E o 

impacto disto, seja nas perspectivas teórico-metodológicas da História ou de outras 

áreas do conhecimento, foi a ênfase aos ditos “sujeitos marginais” (SARLO, 2007, p. 

17) e, com ela, o apogeu da biografia histórica. É por esse itinerário que, por volta dos 

anos 1970, a narrativa biográfica e seus protagonistas são protocolados na comunidade 

dos historiadores problemas suscetíveis às práticas de pesquisa para se chegar a um 

conhecimento mais amplo do movimento histórico. 

Sob o pretexto de enfatizar que a emergência de inúmeros trabalhos, ao longo da 

segunda metade do século XX, passaram a prestigiar as ações individuais com boa dose 

de prioridade, tal abordagem – longa e, por sua complexidade, concisa – se faz 

necessário para compreender que não nos parece permitido situar a produção 

historiográfica desse período como quem inaugura um novo modo de escrita. Antes, o 

período evidencia e dá materialiadade
2
 às questões que há muito vinham sendo 

discutidas. Certamente, esse terceiro quartel do século XX mobilizou outros referenciais 

e outras questões – entre as quais, as problematizações em torno das tematizações 

desenvolvidas em perspectivas estruturalistas e coletivas –, configurando outra 

abordagem em torno do sujeito histórico. 

Por fim, vale considerar que toda essa digressão diz respeito aos 

encaminhamentos das investigações científico-acadêmico da biografia histórica. As 

problematizações teórico-metodológicas e o conseqüente desprestígio que ela sofreu 

não parece ter surtido grande efeito quando dirigida ao grande público. O interesse pela 

vida alheia parece que sempre empolgou a humanidade. E quanto mais íntimo e privado 

                                            
2
 As tragédias e os traumas, especialmente dos sobreviventes da II Guerra Mundial e do holocausto, 

incentivaram a publicação de diversas narrativas biográficas e autobiográficas. Produções que, ao 

tornarem esses indivíduos de as vítimas para testemunhas, se colocam como instrumentos de denúncias 

dos crimes contra a humanidade. Ver, entre outros: Assamann (2011) e Hartog (2011). 
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for a narrativa biográfica, maior o fascínio do leitor. O Brasil que entre as décadas de 

1920 e 1950, ao dizer de Alceu Amoroso Lima, viveu sua “epidemia biográfica” (apud 

GONÇALVES, 2012, p. 41). Segundo Gonçalves alguns dos nossos intelectuais 

tentaram um “diagnóticos”e um deles foi Edgar Cavalheiros, que atribuiu a “inquieta 

ressurreição dos mortos […] uma tentativa desesperada de salvar, através das 

intelectualidades impolgantes, o ideal ameaçado do individualismo” (apud 2012, p.42). 

Malgrado sua importância trata-se de outra discussão e uma incursão acerca deste 

direcionamento da biografia não nos parece, agora, oportunuo. 

 

BIBLIOGRAFIA CITADA 

 

ASSAMANN, Aleida. Espaços da recordação. Campinas: Unicamp, 2011. 

BURKE, Peter. A invensão da biografia e o individualismo moderno. Estudos 

Históricos, Rio de Janeiro, v. 10, n. 19, p. 83-97, 1997. 

GOMES, Angela. C. Nas malhas do feitiço: o historiador e os encantos dos arquivos 

privados. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, p. 121-127, jul 1998. 

GONÇALVES, Márcia. A. O valor da vida dos outros. In: _____., et al. Qual o valor da 

história hoje? Rio de Janeiro: FGV, 2012. p. 40-50. 

______. Em terreno movediço: biografia e história na obra de Octávio Tarquínio de 

Sousa. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2009. 

GUIMARÃES, Manoel L. S. Micro-história: reconstruindo o campo de possibilidades. 

Topoi, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 217-223, Jan./ Dez. 2000. 

HARTOG, François. Evidências da história: o que os historiadores veem. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2011. 

LEVILLAIN, Philippe. Os protagonistas da biografia. In: RÉMOND, R. (org). Por uma 

história política. 2ª. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2003. p. 141-184. 

LORIGA, Sabina. O pequeno x: da biografia à história. Belo Horizonte: Autêntica, 

2011. 

_____. O eu historiador. História da historiografia, Ouro Preto, n. 10, p. 247-259, 

Dez. 2012. 

MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da Filosofia: dos pré-socráticos a 

Wittgenstein. 13. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 



608 
 

 
 

SARLO, Beatriz. Tempo Passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo: 

Cia. das Letras; Belo Horizonte: UFMG, 2007. 

SCHIMIDT, Benito B. História e Biografia. In: CARDOSO, C. ; VAINFAS, R. Novos 

domínios da história. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 187-205. 

 



609 
 

A atuação dos arquivos públicos no contexto atual de expansão da luta pelo direito 

à memória. 

 

Tiago Braga da Silva 

Programa de pós-graduação em História Social do Território – UERJ 

 

Introdução 

No cenário atual de expansão da luta pelo direito à memória, os arquivos 

públicos entendidos como instituições democráticas, devem promover a ampliação ao 

acesso de seus documentos, um dos usos sociais do passado. Nesse sentido, emerge uma 

questão crucial: como os arquivos brasileiros estão atuando para a promoção desse uso 

específico do passado, na atualidade?  

As instituições arquivísticas possibilitam a mobilização da memória através do 

uso de seus documentos para a escrita da história individual e coletiva, e 

consequentemente, a possibilidade de afirmação de identidade de grupos até então 

silenciados. Nesse contexto, a função de descrição e de difusão de arquivo pode ser um 

caminho seguro para dar respostas às demandas apresentadas pelos grupos que lutam 

pelo acesso aos documentos que afirmam sua história.   

Alguns apontamentos sobre a memória e os lugares de memória 

A memória é uma condição necessária para a sobrevivência dos grupos e dos 

indivíduos, sua importância situa-se em diferentes contextos, especialmente no âmbito 

psíquico e social. Com isso, os esforços em estudar a memória têm sido realizados por 

diversas áreas: história, sociologia, ciência da informação, arquivologia, psicologia, 

psicanálise entre outras.  

No entanto, a compreensão sobre a memória não é algo cristalizado e 

homogêneo, há diferentes entendimentos. Halbwachs, em linhas gerais, compreende que 

a memória, quase que exclusivamente, só pode ser apreendida na coletividade, onde as 

lembranças individuais só podem vir á tona ancorada no outro.  

Ele coloca o coletivo como determinante no processo de lembrar, e associa a 

confiança da exatidão da lembrança quando essa é realizada também por outros, e não 



610 
 

apenas individualmente. Mesmo que ocorra o ato de lembrar sozinho, ele anula a 

confiabilidade dessa lembrança. Para ele as nossas lembranças “[...] permanecem 

coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que somente 

nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isto acontece porque jamais 

estamos sós [...]” (HALBWACHS, 2003, p. 30).  

Ele entende o individuo como uma soma de pessoas, onde mesmo estando sozinho 

situa suas lembranças nos grupos a qual pertence. Concebe o homem como um ser 

social que está sempre ligado a uma sociedade, mesmo que não perceba. Ao grupo, 

associa a memória como algo importante, e que é a partir do ponto de vista dele (do 

grupo) que o indivíduo rememora. Nesse sentido, o autor infere que em alguns casos, a 

duração da memória está ligada a duração dos grupos. E quando nos afastamentos de 

determinados grupos, perdemos a memória construída com eles. Isto posto, Halbwachs 

apresenta a possibilidade de possíveis esquecimentos  

Sua compreensão sobre a memória individual está ancorada na memória coletiva, 

ele entende que a memória individual é um “[...] um ponto de vista sobre a memória 

coletiva [...]” totalmente maleável, e que muda de acordo com o lugar que o individuo 

ocupa. Considera que todas essas influências são de natureza social (HALBWACHS, 

2003, p. 69). 

Se opondo, não totalmente, ao pensamento de Halbwachs, Joël Candau (2005, p. 

83) vai destacar que a noção de memória coletiva é utilizada com frequência nas 

ciências sociais e humanas, no entanto, apoiado sob a ótica da neurociência afirma que 

somente a memória individual é uma faculdade atestada.  

Ele afirma que a noção de memória coletiva é vaga e que é objeto de uma tripla 

confusão que raramente são evitadas nas ciências humanas e sociais (CANDAU, 2005, 

p. 86). A primeira confusão refere-se aquilo que o autor chama de confusão entre as 

recordações memorizadas e as recordações manifestadas, onde não há como garantir 

que tudo que foi memorizado será narrado. Pode haver múltiplas narrativas sobre um 

mesmo acontecimento, conduzindo a uma impossibilidade de descrever a história 

comum a todos os membros de um grupo a partir das únicas recordações manifestadas, 

visto que, ela deixa na sombra aquelas que, precisamente, não o são. 

A segunda armadilha consiste em induzir a existência de uma memória partilhada a 

partir da constatação de atos memoriais. Isso, segundo o autor, não é verdadeiro, pois o 

simples fato de um grupo assumir uma referencia memorial, não significa que a 
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totalidade de seus membros compartilham as mesmas representações do passado. A 

terceira e ultima armadilha apontada pelo pesquisador, é a confusão que se faz em 

considerar o fato que tudo que é dito, escrito ou pensado dá conta da existência de uma 

memória coletiva. 

Ainda que Candau não comungue da noção de memória coletiva entendida nos 

moldes do Halbwachs, ele a considera prática, visto que não há outra forma de 

consciência do passado, ou de inconsciência no caso do esquecimento, aparentemente 

partilhada por um conjunto de indivíduos (CANDAU, 2005, p. 88). Ele coloca o 

individuo em um lugar de protagonista no processo de constituição da memória 

individual. Fazendo assim um deslocamento do coletivo para o individual na 

compreensão da memória. 

Reconhece que há um esforço de grupos em elaborar uma memória comum entre os 

seus membros, no entanto, confere ao individuo uma autonomia, pois “[...] cada 

individuo impõe afinal de contas o seu próprio estilo, estreitamente dependente por um 

lado da sua história e da sua evolução pessoais e, por outro, da organização do seu 

próprio cérebro que, lembremo-lo, é sempre único [...]” (CANDAU, 2005, p. 91). 

Candau conclui que de fato há algo partilhado, coletivo, entretanto, ele não se refere 

às recordações coletivas, ao contrário, associa o esquecimento como a única coisa que 

os membros de um grupo ou de uma sociedade partilham. E aos esquecimentos comuns 

de um grupo, diferentemente da memória coletiva, é possível de atestar. Assim, ele 

afirma que “[...] não se pode nunca ter certeza do caráter verdadeiramente coletivo das 

recordações porque cada um deles, mesmo histórico recebe a utilização da memória 

individual. A ausência é certa, as modalidades da presença incertas e ficam por 

determinar [...]” (CANDAU, 2005, p. 92).   

Considera que a noção de quadros sociais da memória é mais convincente do que a 

noção de memória coletiva apresentada Halbwachs. Entendendo ser possível um 

individuo completar suas memórias a partir das memórias dos outros, ele apresenta uma 

noção que considera mais operatória do que a de memória coletiva: memória partilhada, 

que a partir dos sociotransmissores podem proporcionar processo de convergência, de 

encontro e de agregação de recordações. 

Os sociotransmissores são entendidos como objetos tangíveis, intangíveis, como 

por exemplo, os lugares de memória, os seres animados, os seus comportamentos que 

de alguma maneira possibilita estabelecer uma cadeia causal cognitiva entre pelo menos 
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dois espíritos-cérebros. E vai explicar esse processo de forma metafórica novamente 

recorrendo à neurociência, onde os sociotransmissores exerceriam no indivíduo a 

mesma função dos neurotransmissores entre os neurônios, favorecendo as conexões 

(CANDAU, 2005, p. 95).     

Vale destacar o papel dos sociotransmissores, em especial, dos lugares de memória 

nos processos memoriais, seja numa perspectiva individual ou coletiva. Sob esse 

prisma, é possível inferir que os arquivos públicos são sociotransmissores que atuam 

como lugar de memória no processo de partilha memorial. Que funcionam como 

conector nos processos de lembrar por conservar evidências sobre os fatos passados da 

sociedade e também sobre os indivíduos, visto que possuem em seus acervos 

documentos acerca da administração pública, das relações que o Estado estabelece com 

os grupos sociais, étnicos e com os indivíduos.  

O surgimento dos espaços de memória é fruto daquilo que Pierre Nora chama de 

aceleração da história, onde situa-se o fim da história-memória, numa espécie da morte 

do passado. Ele afirma que “[...] para além da metáfora, é preciso ter a noção do que a 

expressão significa: uma oscilação cada vez mais rápida de um passado definitivamente 

morto [...] Fala-se tanto de memória porque ela não existe mais [...]” (NORA, 1993, p. 

7). 

E como consequência, num esforço para nada se esquecer, as sociedades criam os 

lugares de memória e atribuem a esses espaços a função de conservar a memória, no 

entanto, Nora (1993, p. 8) considera que há um distanciamento entre a memória 

verdadeira e a história que é produzida pelas nossas sociedades condenadas ao 

esquecimento. 

No caso dos arquivos públicos há uma parcela significativa de registros que se 

referem a fatos passados de uma coletividade, uma memória coletiva, ou numa outra 

perspectiva: uma memória partilhada, que por tabela, referem-se também a fatos 

individuais. Os sentidos criados a partir do acesso aos documentos de arquivos podem 

contribuir com a constituição das memórias individuais e dos grupos. Posto isso, os 

arquivos se configura como uma instituição democrática e de direito que deve atender 

as demandas de todos os cidadãos e de todos os grupos. 

Arquivo: lugar de disputas e conflitos 
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A memória é algo que faz parte das relações sociais, seja numa perspectiva do 

grupo ou numa perspectiva individual. Ela compõe um campo de disputas que nos 

últimos anos tem ganhado cada vez mais força. Sobretudo, entre os grupos que, de 

alguma maneira, tiveram suas memórias silenciadas, seja pela adoção de uma política de 

memória que privilegiasse um grupo em detrimento a outro, ou que não levasse em 

conta o protagonismo das minorias na constituição das histórias nacionais, evidenciando 

sempre os grupos dominantes. 

Pierre Nora (2009, p. 6) considera esse movimento generalizado, profundamente 

enraizado e poderoso, e afirma que há duas razões para sua ocorrência. A primeira 

relaciona-se com o que ele chama de aceleração da história, que está inteiramente 

associado ao fenômeno da mudança, e uma mudança que está afetando tudo 

rapidamente. 

A segunda razão está ligada com a democratização da história, que “[...] consiste no 

poderoso movimento de libertação e emancipação dos povos, grupos étnicos e mesmo 

indivíduos que têm um impacto sobre o mundo contemporâneo [...]” (NORA, 2009, 

p.9). 

Esse movimento de luta pela memória coloca em evidencia as relações do uso do 

passado numa perspectiva política, onde alguns grupos são favorecidos e concebidos 

como importantes e de feitio heroico, e outros, em contrapartida, têm-se suas memórias 

silenciadas e seu passado obliterado. 

A memória tornou-se elemento unificador e de resistência, à medida que nos 

espaços que podem operar recursos que remetem à memória ocorrem conflitos e lutas 

de poder. Nesse contexto, inserem-se as instituições arquivísticas, que considerando as 

contribuições dos autores abordados na seção anterior, vamos aqui classificá-las como 

agentes sociotransmissores da memória partilhada que auxiliam a rememorização de 

lembranças dos grupos e dos indivíduos.  

São espaços que possibilitam a mobilização da memória para a escrita da história. E 

estão fortemente marcados por políticas de memórias, ou a sua ausência, que não deixa 

de ser uma forma de política, que dificulta e torna esses espaços inoperantes, reduzindo 

sua potencialidade de uso social. 

Os arquivos surgem com o aparecimento da escrita. Nesse sentido, os 

pesquisadores portugueses Armando Malheiros da Silva, Fernanda Ribeiro, Júlio Ramos 

e Manuel Lúis Real (2009, p. 45) afirmam que “[...] não é por acaso que o nosso 
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conhecimento sobre a existência de arquivos remonta, precisamente, às antigas 

civilizações do Médio Oriente, em locais referenciados como berço da escrita [...]”. 

Desde então, os usos dos documentos arquivísticos são realizados em razão da 

organização social, em contextos administrativos, sociais, econômicos, religiosos e de 

lazer (no caso dos escritos literários).  

Podemos destacar o uso dos documentos ao longo das épocas e dos regimes para o 

exercício do poder. Na revolução francesa, os artesãos compreendendo o potencial de 

uso do arquivo em favor da manutenção e garantia do poder e sua importância no 

exercício do governo, criaram o Arquivo Nacional da França. Além disso, é possível 

destacar o esforço de Napoleão em reunir num mesmo local todos os documentos dos 

estados europeus conquistados ou ocupados no período de seu reinado de imperador, 

numa tentativa de demonstrar o seu poder.  Ademais, é atribuída a ele a seguinte frase: 

Um bom arquivista é mais útil a um governo do que um bom general do exercito 

(ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 33).  

O arquivo pode ser usado como um instrumento de poder. Ele está intimamente 

ligado com as questões políticas que envolvem os governos e os cidadãos. E se 

relaciona diretamente com a história. Pois, são instituições que possuem fonte de 

pesquisa para a escrita da história, e consequentemente, possibilita a criação de sentindo 

do passado pelos grupos e indivíduos. 

O uso político do passado por parte dos historiadores não é um tema inédito, mas, 

configura um tema clássico no pensamento dos historiadores (HARTOG; REVEL, 

2001, p. 13). Desde Heródoto e Tucídides, a escrita da história sempre estive de alguma 

maneira relacionada com a questão política “[...] Não sem razão, Heródoto e Tucídides, 

personagens emblemáticos da historiografia antiga foram exilados políticos [...]” 

(KNAUSS, 2009, P. 12). 

As instituições arquivísticas no Brasil sempre estiveram a serviço, quase que 

exclusivamente, dos governantes, logo, dos grupos dominantes. Essa premissa de sua 

atuação foi ao longo dos anos sendo questionada e revitalizada, em grande medida por 

influência do cenário internacional que eclodiam lutas e resistências dos grupos sociais 

pelo direito à informação e memória.  

Mesmo depois da constituinte de 1988, que considerou o documento de arquivo 

como item de referencia cultural e merecedor de preservação.  Ainda há nuances no 

cenário político acerca das instituições arquivísticas, que impedem o acesso pleno aos 
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documentos de arquivo. É evidente, que muito tem se conseguido desde 1988, tanto na 

questão política, onde leis, ainda que não executada de forma veemente, têm 

contribuído com a possibilidade de acesso aos arquivos brasileiros. A marca do 

esquecimento nos arquivos públicos é forte e profunda. Está presente em vários 

aspectos: legal, político e técnico. 

Os arquivos públicos, conforme afirmam Rousseau e Couture (1998, p. 165), 

possuem sete funções arquivísticas que devem nortear a sua atuação no cumprimento do 

seu papel social de preservar e disponibilizar os documentos sobre sua custódia: criação; 

aquisição; conservação; classificação; avaliação; descrição e difusão de arquivos. 

Todas as funções arquivísticas contribuem para a promoção do acesso aos 

documentos de arquivos, e são de caráter interdependente. Não há uma sobreposição de 

importância. No contexto dos arquivos permanentes, é possível destacar duas funções 

que influenciam diretamente nas respostas das demandas dos usuários do arquivo: 

descrição e difusão de arquivos. 

Ainda que se tenham realizado todas as outras funções, a não realização da 

descrição e da difusão de arquivo pode colocar em risco o objetivo final do trabalho 

arquivístico: a promoção do acesso aos documentos de arquivo.  

Entendemos a descrição de documentos como sendo “[...] Conjunto de 

procedimentos que leva em conta os elementos formais e de conteúdo dos documentos 

para elaboração de instrumentos de pesquisa [...]” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 

67).  É um processo que possibilita, através da produção dos instrumentos de pesquisas, 

ao usuário encontrar nos acervos arquivísticos os documentos que ele necessita. 

Sem o processo de descrição, mesmo que se tenham os documentos em bom estado 

de conservação, o arquivo não conseguirá ou terá grandes dificuldades em cumprir sua 

função social, que é justamente possibilitar o acesso. Os instrumentos de pesquisas: 

catálogo, inventário, guia entre outros, servem para localizar e possibilitar o acesso aos 

documentos. Sem eles, essa operação fica prejudicada, criando espaço para o 

esquecimento. 

Ao processo de descrição podemos associar outra atividade: a difusão de arquivo. 

Não basta ter o acervo bem organizado e descrito. É importante que a sociedade tenha 

conhecimento da existência desse material e saiba como utilizar. 

Nesse sentido, a atividade que melhor poderá projetar na sociedade os contornos 

sociais dos arquivos, evidenciando sua dimensão popular e cultural, são os seus serviços 



616 
 

editoriais, de difusão cultural e de assistência educativa (BELLOTTO, 2015, p. 227). 

Serviços compreendidos como integrantes da função de difusão de arquivo. 

Posto isso, consideramos que os arquivos só poderão responder às demandas 

oriundas dos grupos que lutam pelo direito à memória, e consequentemente serem 

reconhecidos pela sociedade como espaço contributivo á democracia através da 

implantação de programas de descrição de documentos e de difusão de arquivos 

ancorada em políticas públicas arquivísticas. 
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   O uso do “orientalismo” pelos imigrantes como forma de inserção social na 

cidade Rio de Janeiro. 

                                                                            Vanessa Kellner Francis Santos
1
 

 Programa de Pós- graduação em História Social Faculdade de formação de 

Professores (FFP), Universidade do Estado do Rio de Janeiro ( UERJ). 

 1. Introdução a chega dos imigrantes sírio-libaneses no Brasil. 

  Os primeiros imigrantes sírios- libaneses chegaram ao Brasil por volta de 1870. 

Segundo Oswaldo Truzzi, os motivos que trouxeram esses grupos até o Brasil foram 

diversos. Entre esses, podemos destacar a precária a situação econômica daquelas 

regiões, o domínio do Império Otomano e a Primeira Guerra Mundial. Além disso, 

sofriam uma série perseguições religiosas, pois, eram cristãos em sua maioria, e vieram 

de uma sociedade predominantemente islâmica. Sendo assim, conflitos eram constantes 

entre os drusos e os cristãos no Líbano e entre mulçumanos e cristãos no restante do 

território conhecido como Grande Síria (TRUZZI, 1992,13). 

     Ao entrarem no Brasil, esses povos foram registrados de várias formas: turcos, turco-

árabe, sírios ou libaneses
2
. Essa imigração teve um caráter urbano devido à 

familiaridade desses imigrantes com atividades monetarizadas. A partir dessa chegada, 

vários foram os estereótipos reproduzidos pela sociedade brasileira. Fisicamente 

indistinguíveis de tanto outros brasileiro, eram vistos como exóticos e diferentes 

(LESSER, 2015,88). Além disso, a questão da imigração foi e ainda é analisada como 

um problema de cunho social. O imigrante não era (e ainda não é) apenas como um 

“alógeno” de outra raça, mas mais do que isso, era um não nacional. (SAYAD, 1998, 

57) 

                                                           
1
 Mestranda do programa de pós- graduação em História Social da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (PPGHS/ UERJ-FFP) sob orientação da professora Joana Bahia. 
2
 O termo “turco” foi usado de forma pejorativa diversas vezes pela sociedade brasileira. Era ofensivo 

para esses imigrantes de origem sírio-libanesa ser associados com o povo que os oprimiu. Além disso, o 
truco estava ligado a um imaginário oriental marginalizado. 
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   No caso dos chamados “Turcos”, o estereótipo estava associado no imaginário 

cultural brasileiro do final do século XIX e inicio do XX, a cobiça, dissimulação e busca 

do lucro predatório (PINTO, 2010,79). Segundo Paulo Hilu, essas características 

“impuras” eram atribuídas àqueles dedicados a atividade comercial por uma sociedade 

de cunho rural e pautada por uma origem aristocrática. A desconfiança mutua entre 

grupos humanos, tem sido um fenômeno muito geral, poderíamos dizer quase normal 

através dos séculos (ELIAS, 1997,131). Ao chegarem nas cidades brasileiras, esses 

imigrantes com características raciais “duvidosas” e ligadas a atividades pouco nobres, 

como o comércio ambulante, geraram uma intensa aversão em grande parte das elites 

brasileiras(PINTO,2010,79).Essas características impregnadas no imaginário brasileiro, 

vinham  de um orientalismo colonialista europeu
3
. Quando não era associada ao oriente 

antigo, com seres exóticos, episódio romanesco estava ligado a características 

depreciativas como mostra Edward Said: 

    “Mostra-se então que os orientais e os árabes são crédulos, “sem energia e iniciativa”, muito dados a 

uma “adulação repugnante”, a intrigas, astúcia e maldade para com os animais; os orientais nem sabem 

caminhar numa estrada ou num pavimento (suas mentes desordenadas não compreendem o que o 

inteligente europeu apreende imediatamente, que as estradas e os pavimentos são feitos para 

caminhar); os orientais são mentirosos contumazes, são “letárgicos e desconfiados”, e em tudo opõem-

se à clareza, à franqueza e à nobreza da raça anglo-saxônica” ( SAID,2007, 71). 

   Porém, apesar dessa visão “orientalista” negativa, que se fez muito forte no Brasil, o 

autor Paulo Hilu da Rocha Pinto aponta que, seria redutor analisar o campo do 

orientalismo apenas pelo lado colonialista ou apenas pelo lado positivo que aparecia no 

pensamento de alguns intelectuais brasileiros. 

      

   2. O “orientalismo à brasileira”. 

         Ao falarmos sobre orientalismo brasileiro, temos que nos desapegar da versão 

reducionista que representa esse campo como uma  mera realidade “exótica”. Segundo o 

autor Paulo Hilu: “O campo  discursivo do orientalismo no Brasil permitiu a criação de 

sujeitos e sua classificação em hierarquias sociais e culturais a partir de identidades que 

se construíram a partir desses contrastes mútuos.” (PINTO, 2016 , 48) 

                                                           
3
  Foi utilizado por europeus para deturpar a imagem dos povos orientais julgando os mesmo como 

inferiores e primitivos, com o intuito de legitimar ações imperialistas nesses territórios.  
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   Com isso, a identificação de indivíduos portadores de “natureza irredutível” 

possibilitou a construção de identidades nacionais assim como instrumentos de 

marginalização e subordinação de indivíduos e grupos na sociedade brasileira. (PINTO, 

2016,48). 

    Paulo Hilu aponta que, no Brasil vários tipos de orientalismo se fizeram presente. Um 

“orientalismo erudito”, que foi pautado em D.Pedro II, que herdou interesse nos estudos 

orientais devido a sua mãe austríaca. Realizou viagens pelo Oriente Médio durante a 

década de 1870, carregando um olhar orientalista pautado em assuntos bíblicos. Porém, 

historiadores e analistas políticos afirmam que viagens do Imperador pela Europa e pelo 

Oriente próximo, aliados ao domínio do idioma, não se constituiu em uma curiosidade 

inocente, mas sim, num plano para estimular a imigração, já que a mão-de-obra escrava 

estava a via de ser extinta no Brasil ( HAJJAR,1985,28). Entre 1920 e 1940 surge  um 

“orientalismo intelectual” que tinha como intuito contribuir com a “identidade nacional” 

brasileira. Pensadores sociais como Gilberto Freyre, absorveram os árabes como uma 

herança cultural lusitana enaltecendo a cultura dos mouros para ajudar a enriquecer suas 

explicações em relação ao Brasil. Entretanto, esse enriquecimento  tinha variações nas 

análises, pois, via com restrição o papel cultural do islã, já que este era associado a 

revolta de escravos dos Malês, mostrando que a preocupação não era com o 

entendimento em relação ao “Oriente” mas sim, com a inserção de alguns de seus 

elementos dentro da sociedade brasileira. Um “orientalismo aplicado” que foi produzido 

pelas elites intelectuais e políticas entre 1910 e 1940, foi intensificado a partir da 

Primeira Guerra, onde ocorreu um aumento significativo da entrada desses imigrantes 

na sociedade brasileira, fazendo com que politicas concretas fossem elaboradas para 

esses imigrantes “indefinidos”. E por fim, o “orientalismo nativo” este, segundo o autor, 

desenvolvido pelos próprios imigrantes e sendo apropriado com a intenção de criar uma 

história em comum e assim intermediar suas diferenças com a sociedade brasileira ( 

PINTO ,2016 , 48 ). 

     A imagem do “turco” tem profundas raízes na cultura popular brasileira. Por todo o 

país, encontravam-se os chamados “caixeiros – viajantes” (LESSER, 2015,98). Ao 

começarem a conviver com os brasileiros, esses imigrantes fizeram o uso da sua 

etniciadade para construir conexões comerciais e varejistas gerando uma inovação na 
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economia de escala. A postura dos membros das mais variadas sociedades em relação a 

grupos externos recém-chegados era (e ainda é) orientada por componentes étnicos. Os 

símbolos de identificação dos grupos étnicos variam (raça, língua, elementos nacionais/ 

culturais, entre outros) e são usados como critérios inclusivos e exclusivos 

(SEYFERTH, 1982,16). 

      Quando falamos sobre grupos étnicos, nos remetemos a indivíduos que possuem 

aspectos biológicos e culturais semelhantes, que mantem relações coletivas sendo de 

uma mesma nação ou minoritárias dentro de um determinado território (fora ou dentro 

de uma nação). 

   Para Fredrik Barth, os problemas dessa definição são os obstáculos que a mesma 

coloca para o entendimento dos grupos étnicos, sua cultura e seu lugar na sociedade. Ao 

nos reduzir a esse tipo de análise, acabamos partindo de um pressuposto de que a 

manutenção de fronteiras étnicas não são problemáticas, sendo apenas fruto do 

isolamento. Essa análise gera um mundo de povos separados. Segundo o autor, as 

fronteiras étnicas permanecem apesar do fluxo de pessoas, ou seja, as diferenças entre 

categorias étnicas não dependem da ausência de mobilidades, contato e informações, 

sendo o oposto disso, essa interação intensifica o processo de incorporação e exclusão. 

“As distinções étnicas não dependem da ausência de interação e aceitação sociais, mas, 

ao contrário, são frequentemente a própria base sobre a qual sistemas sociais 

abrangentes são construídos.” (  BARTH, 200,16) . 

      O atravessamento dessas fronteiras étnicas possibilita as definições no interior dos 

grupos. Segundo Phlippe Poutignat e Jocelyne Streiff-Fernart, grupos étnicos nunca 

se definem apenas no seu interior, são sempre produtos de definições que partem de 

outros grupos. Ou seja, a partir de relações intergrupais cria-se a própria etnicidade, 

sendo essas relações ligadas entre si. Um grupo não pode ignorar a forma pelo qual 

membros ou não membros o categorizam. E, na maioria das situações, o modo pelo 

qual ele se define só tem sentindo em referência com essas exo- definições. 

 Poutignat e Fenart apontam que a produção e a utilização de nomes étnicos 

representam objetos de análise importante para compreender os fenômenos de 



621 
 

etnicidade, visto que a existência e a realidade não podem ser atestadas por outras 

coisas senão pelo fato de que ele próprio nomeia e é nomeado pelo seu vizinho.   

      A utilização de exo-definições, baseadas em referências orientalistas e rotulações 

tais como, “turco”, “mascate”, “caixeiro – viajante”, “beduínos”, ente outros, foram 

apropriadas para  firmar a “marca” desses imigrantes no comércio e  despertar a 

simpatia da população dos grandes centros urbanos brasileiros , como o Rio de Janeiro.   

Um dos grandes exemplos para o desenvolvimento dessas apropriações dentro da 

sociedade carioca foi a Rua da Alfândega, atual região do SAARA. 

3.- O “orientalismo” na cidade do Rio de Janeiro. 

   A distribuição desses imigrantes por toda a cidade tem como destaque a famosa Rua 

da Alfândega conhecida a partir da década de 1960 como SAARA (Sociedade dos 

Amigos das Adjacências da Rua da Alfandega). Chamada de “Pequena Turquia” pelos 

cariocas durante muito tempo, a região tornou-se referência comercial, econômica e 

cultural de diversas etnias, principalmente a dos sírios – libaneses. Muito além de um 

símbolo econômico, o SAARA passou a ser um símbolo cultural e de pertencimento 

para os povos ali estabelecidos. 

     Segundo a historiadora Paula Ribeiro, ao chegarem nessa região, os imigrantes 

passaram a ocupa-la de forma “intuitiva e espontânea” e ali, geraram um espaço de 

moradia e trabalho com as características de seus respectivos países de origem. Ribeiro 

aponta que:  

     Criaram uma organização espacial de natureza étnica manifestada na 

forma de comercializar, na estética e na própria seleção de bens oferecidos. 

Os restaurantes árabes, os cafés, onde os imigrantes se reuniam, jogavam 

gamão, fumavam o narguilé e tocavam o alaúde, as lojas de especiarias com 

os nomes escritos em caracteres árabes, da direita para a esquerda, 

imprimiam ao local suas marcas étnicas. Sob uma forte vontade de 

preservação da sua identidade, os imigrantes fizeram do espaço do SAARA 

uma verdadeira ilha árabe em pleno centro do Rio” ( RIBEIRO,1996,207) . 

   A Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega ( SAARA) foi fundada 

devido a união dos comerciantes da área, que foram contra a execução do projeto 

urbanístico de construção da Avenida Diagonal que passaria sobre grandes trechos das 

ruas da Alfândega, Senhor dos Passos e Buenos Aires. Os donos de algumas lojas 
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utilizaram como argumento a importância da arrecadação de impostos para o Estado, 

conseguindo assim, sua permanência no local até os dias de hoje. 

  De forma bastante criativa, esses comerciantes passaram a intensificar o uso de 

imagens ligadas ao orientalismo presente no imaginário da sociedade carioca. Com o 

tempo, termos e referências utilizados muitas vezes de forma pejorativa, passaram a ser 

usados como slogan comercial e marca cultural.        

                               

 (Mascote criada pelos profissionais da B/Brasil para as lojas do Saara. Rio de Janeiro.1996.Arquivo 

CIEC/ECO/UFRJ). 
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          (Logotipo de loja de família libanesa no Saara. Rio de Janeiro.1996.Arquivo CIEC/ECO/UFRJ). 
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          (Interior de loja de especiarias no Saara, Rio de Janeiro, 1996. Arquivo CIEC/ECO/UFRJ). 

 

  Essa mobilização da imagem oriental do SAARA, para benefícios comerciais, foi 

relatada por um comerciante em entrevista a pesquisadora Marine Corde: 

Outra coisa também gozada, a gente sempre bota o camelô simbolizando os 

árabes e todo mais, mas na região do Meio Oriente você não tem o camelô. O 

camelô, ele vem da parta árabe do norte da África, mas não tem jeito, no 

imaginário tem o camelô, e a Saara adotou. Você notou, quase não tem 

camelô no Líbano, na Síria... [...]” ( CORDE, 2015, 90). 

           As imagens acima ilustram a forma como os imigrantes e seus descendentes 

utilizaram de forma jocosa das identificações e estereótipos orientalistas dadas a eles 

desde sua chegada, pelos cariocas. Além disso, durante a década de 1960 foi 

concedido pela TV, um troféu na forma de um simpático boneco com características 
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do imaginário orientalista, utilizando turbante e calça bufante chamado “Turquinho” 

ao SAARA (PINTO, 2010,55), virando um slogan comercial para o local. Apesar de 

todas essas apropriações que o Saara fez desde sua origem, como forma de inserção 

comercial e social na sociedade carioca, o nome que muitas vezes nos remete ao 

deserto do Saara, segundo Demétrio Habib não foi criado com esse intuito. O 

fundador do SAARA, em entrevista concedida a Paula Ribeiro afirma que, o nome 

“SAARA” não foi um trocadilho, e sim, uma coincidência. Habib diz que o nome 

inicial seria “SARA” – Sociedade dos amigos da Rua da Alfândega, porém, 

resolveram alterar acrescentando as “adjacências” formando a sigla SAARA – 

Sociedade dos Amigos das Adjacências da Rua da Alfandega. Apesar dessa 

“coincidência”  é nítido que essa sigla também é utilizada para reafirmar uma 

identidade árabe no local e despertar a simpatia das milhares de pessoas que passam 

pela região, devido a inúmeras apropriações que ligam o nome da sociedade ao 

imaginário orientalista presente em toda essa área. 

     Outros exemplos apresentados por Paulo Hilu dessas apropriações são as fantasias 

carnavalescas de beduínos e odaliscas, os livros de Malb Tahan, pelo o autor, que 

retratavam um “Oriente” imaginário de califas e sultões, descritos em sua maioria com 

humor e simpatia, sendo muito bem acolhido pela sociedade brasileira e pela 

comunidade sírio-libanesa. A dança do ventre é outro exemplo da apropriação do 

imaginário orientalista. Muitas vezes é apresentada a sociedade brasileira como um 

elemento de cultura árabe, porém, muitos imigrantes sírios, libaneses e palestinos 

questionam sua autenticidade como herança cultural, sendo considerada muitas vezes 

como uma tradição egípcia. 

    A historiadora Ana Maud, sócia do Monte Líbano, definiu a dança do 

ventre como uma “tradição inventada”, (...) quando começou a moda da 

dança do ventre eles resolveram colocar [no clube]. Essa tradição inventada 

permitiu a criação de uma arena de trocas e negociações identitárias entre os 

membros da comunidade sírio-libanesa e a sociedade brasileira mais ampla 

através do consumo lúdico do “oriente” encarnado na dança do ventre. ( 

PINTO,2010,55). 

   Segundo Eric Hobsbawn, as tradições são inventadas, quando ocorrem transformações 

suficientes amplas e rápidas, de ambos os lados, das demandas e das ofertas. Sendo um 

conjunto de práticas de natureza ritual ou simbólica, que visam sugerir certos valores e 

normas de comportamentos através da repetição e sempre que possível, tenta-se 
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estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado. Há também 

possibilidades de uma adaptação para conservar velhos costumes em condições novas 

ou fazer o uso de velhos modelos para novos fins, como no caso. Os imigrantes sírio-

libaneses “inventaram tradições” como a dança do ventre e ao mesmo tempo adaptaram 

tradições da sua terra de origem na nova sociedade, como o comércio 

varejista/atacadista, culinária árabe por toda cidade, entre outros. Em ambos os casos, 

serviram para a inserção e trocas indenitária com a sociedade brasileira. 

   Porém, para o autor Paulo Hilu, a que talvez tenha sido a mais bem sucedida 

expressão da identidade árabe no Rio de Janeiro foi a famosa marcha de carnaval 

“Allah- Lá ô”. Música composta em 1940 por Nássara e Haroldo Lobo. A letra da 

música traz muitas visões orientalistas, onde o árabe está associado a um imaginário 

europeu, falando do nomadismo da caravana, a religiosidade e o deserto, um sucesso 

que perdura até os dias de hoje no carnaval carioca. 

    Muitas foram as formas pelas quais esses imigrantes procuraram conseguir sua 

inserção no     Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Esses indivíduos não foram apenas 

“vítimas” do “orientalismo”, foram também “ co – autoras”, utilizando representações e 

estereótipos orientais já existentes ou criando suas próprias representações do Oriente( 

PINTO,2010, 56). O SAARA é um dos exemplos do sucesso dessa intensa e articulada 

troca cultural. Sendo ainda hoje, um símbolo da diversidade étnica no centro da cidade 

do Rio de Janeiro. 

 

4.Referências Bibliográficas  

BARTH, Fredrik. . O Guru, o Iniciador e Outras Variações Antropológicas (organização 

de Tomke Lask). Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria. 2000. 

CORDE , Marine. L. “ A pacificação dos oximoros. Patrimônio Nacional da Imigração , 

Direito de voto dos Estrangeiros e ordem Nacional no Brasil e na França. 2015. 404F. 

Tese.(Título de Doutorado em Antropologia Social). Universidade Federal do Rio de 

Janeiro.Agosto/2015 



627 
 

ELIAS, Nobert. Os Alemães. In. Elias, Nobert In: Os alemães: a luta pelo poder e a 

evolução do habitus nos séculos XIX e XX. Rio de Janeiro.  Jorge Zahar,1997.Pág 131. 

HAJJAR, Claude Fahd. Imigração árabe: 100 anos de reflexão. São Paulo. Ícone. 1985. 

HOBSBAWN, Eric; RANGER, Terence. A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra,1997.  

LESSER, Jeffrey. Construindo o espaço étnico In: A invenção da brasilidade: 

identidade nacional, etnicidade e políticas de imigração. São Paulo. Unesp.2015. Página 

87.  

 PINTO, Gabriel Hilu da Rocha. Árabes no Rio de Janeiro: uma identidade plural. Rio 

de Janeiro. Viva. 2010.  

 PINTO, Gabriel Hilu da Rocha. El labirinto de espelhos : Orientalismos, Imigração e 

Discursos sobre a nação no Brasil. Rio de Janeiro.2016 

POUTIGNAT, Phillipe; STREI, Fernart Jocely. Teorias da etinicidade. Seguido de 

grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth. São Paulo. Unespe, 1998. 

RIBEIRO, Paula. Multiplicidade étnica no Rio de Janeiro. Um estudo sobre o ‘Saara’. 

Acervo Arquivo Nacional. Rio de Janeiro. V.20.,n°2.,pág 199-212,julho.,1997. 

SAID, Edward, W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo. 

Companhia de letras.2007.  

SAYAD, Abdelmalek. Oque é um imigrante? In: SAYAD, Abdelmalek .Imigração ou 

os paradoxos da alteridade. São Paulo. Edusp.1998,pág 46. 

SEYFERTH, Giralda. Nacionalismo e identidade étnica. A ideologia germanista e o 

grupo étnico teuto-brasileiro numa comunidade no vale Itajaí. Florianópolis. Fundação 

Catarinense de cultura,1982.  

TRUZZI, Oswaldo. DE MASCATES A DOUTORES: sírios e libaneses em São Paulo. 

São Paulo .Sumaré – série imigrantes.1992. 



626 
 

A Lei de Segurança Nacional e suas consequências durante a Ditadura Militar. 

Vanessa Oliveira Benedito 

Mestranda 

Programa de Pós- graduação em História Social do Território 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Este ensaio é dedicado a discorrer sobre os desdobramentos da Lei de Segurança 

Nacional (LSN) durante a Ditadura Militar e suas consequências neste período. Ao 

longo dos anos, algumas Leis Segurança Nacional foram criadas a fim de atender as 

necessidades do momento dos grupos no poder. Entre as leis criadas podemos dizer que 

ela atingiu seu ápice com o Decreto-Lei 898 de 1969 que dentre as suas medidas 

determinava a pena de morte e o enquadramento como crime contra a segurança 

nacional todos os tipos de assaltos a bancos e instituições financeiras independente da 

motivação.   

A Lei de Segurança Nacional (LSN) aparece no cenário político brasileiro pela 

primeira vez em 1935, durante o governo Vargas. Ela é uma entre as leis que surgem 

dentro do contexto de preocupação cada vez maior com a segurança nacional contra o 

inimigo interno, sob a argumentação de que o Brasil deveria ser protegido contra as 

ideias comunistas que se espalhavam pela América Latina. 

A LSN de 1935, aprovada pelo Congresso, corresponde a uma reação política e 

jurídica do governo Vargas contra movimentos grevistas e ideológicos que vinham se 

organizando no Brasil em um processo de crescente mobilização social e de 

radicalização política. As principais expressões disso são a criação da Ação Integralista 

Brasileira (AIB) em outubro de 1932 e da Aliança Libertadora Nacional (ALN) em 

março de 1935(D’ARAUJO, 2006, p. 5). 

A Segunda LSN importante foi a de 1953 com a lei 1.802 de cinco de janeiro. 

Esta lei tem pontos bem semelhantes à LSN de 1935, porém se percebe uma 

preocupação mais direta com doutrinas estrangeiras, principalmente o comunismo que 

nesta época estava em evidência devido o contexto da Guerra Fria.   

Nesta Lei se tem medidas mais claras contra possíveis ações promovidas por 

brasileiros influenciados por “doutrinas subversivas” e por governos estrangeiros.  Ela 

trás conceitos como “ditadura de classe social” e “insurreição armada” o que mostra que 

o governo brasileiro estava em alerta contra o comunismo que se espalhava pela 

America Latina e com o inimigo interno.  
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Bem parecido como aconteceu nos anos 1930, quando diferentes setores sociais 

começaram a aparecer no cenário político, no inicio dos anos 60 sem tem uma 

politização da sociedade brasileira ainda maior, diversos movimentos sociais passaram a 

pressionar o governo para que realizassem reformas de base.  

A instauração do governo militar foi uma forma de estancar essas mobilizações 

sociais e preservar a estrutura política e social estabelecida. As medidas adotadas para 

expurgar os que estiveram associados a movimentos sociais e ao governo anterior 

levaram à institucionalização do Estado de Segurança Nacional
1
, com os diversos atos 

institucionais e decretos-leis.  Como afirma Cátia Faria (2005, p.20) “em nome da 

ordem, os militares, com apoio de parcelas importantes da sociedade civil, pretenderam 

atuar no sentido de conter, desmobilizar ou reprimir os movimentos sociais”. 

  Neste momento, a ideia do inimigo interno ganhou mais força, a Revolução 

Cubana foi vista como um perigo para toda a America latina, estando o Brasil em perigo 

iminente de comunização. Sendo assim,  novas Leis de Segurança Nacional foram 

criadas e endureceram as regras para definir e punir crimes contra a segurança nacional. 

Isso evidencia como em momentos de autoritarismo, as leis de segurança nacional 

passaram por mudanças e detalhismos que apontam para questões de momento: “São 

leis para tratar de conjunturas especificas e que tanto nos anos 1930 quanto nos anos 

1960 tiveram nos militares os principais ideólogos e promotores da mudança” 

(D’ARAUJO, 2006, p. 13). 

Em 1967 foi decretada uma nova LSN
2
, esta foi a primeira da ditadura militar e 

substituiu a LSN de 1953, ela tinha o objetivo de tratar as contradições existentes na Lei 

de Segurança Nacional anterior. Segundo Angela Moreira Domingues da Silva (2011, 

p.99) a partir da redação deste documento não mais se falou em crime contra o Estado, 

mas sim em crime contra a segurança nacional, considerava o valor supremo da nação. 

                                                           
1 Este se baseou na Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento (DSN), esta doutrina é 

uma teoria de guerra ensinada pelos americanos, que prevê que o Estado conquistará certo grau 

de legitimidade graças a um constante desenvolvimento capitalista e a seu desempenho como 

defensor da nação contra a ameaça dos inimigos internos e da guerra psicologia. Para saber 

mais ver ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e Oposição no Brasil (1964-1984). Petrópolis, Vozes, 

1985. 

 
2
 Decreto-Lei nº 314, de 13 de março de 1967. 
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Ela fortaleceu o processo de institucionalização do governo militar iniciado após o 

golpe. 

De acordo com Silva (2011, p.100) a edição da LSN de 1967 estabeleceu ilícitos 

penais até então imprevistos na legislação voltada para crimes políticos no país. Assim, 

aumentou a quantidade de crimes atentatórios à segurança nacional, constituída por 58 

artigos, prevendo-se, por exemplo, os crimes de incitação e aliciamento. Aumentando o 

número de pessoas inclusas na LSN, podendo estes serem militares ou civis. 

Entre os artigos da LSN de 1967
3
 podemos destacar o art. 1º que coloca que toda 

pessoa natural ou jurídica é responsável pela segurança nacional; o art. 3º que afirma 

que a segurança nacional compreende, medidas destinadas à preservação da segurança 

externa e interna, inclusive a prevenção e repressão da guerra psicológica adversa e da 

guerra revolucionária ou subversiva, a segurança interna segundo a lei diz respeito às 

ameaças ou pressões antagônicas de qualquer origem, forma ou natureza, que se 

manifestem ou produzam efeito no âmbito interno do país; e o art. 44 que determina que 

tanto militares como os civis acusados de crimes contra segurança nacional estariam sob 

o foro militar, medida esta  que já constava no AI-2. Além disso, também se tem 

medidas que já apareciam na LSN anterior, como tentar subverter a ordem ou estrutura 

político-social vigente no Brasil, com o fim de estabelecer ditadura de classe, de partido 

político ou de individuo; promover insurreição armada, ou tentar mudar, por meio 

violento, a Constituição, no todo ou em parte, ou a forma de governo por ela adotada, 

entre outras. 

Esta LSN de 1967 já mostrava com clareza os rumos que a ditadura estava seguindo, 

esta serviu para institucionalizar as ações repressoras do governo, que só iriam 

endurecer ainda mais nos próximos anos. 

Entre 1967 e 1968 se vê ressurgir com força movimentos de oposição ao 

governo. A União Nacional de Estudantes (UNE), atingida duramente pelo golpe, que 

havia sido levada a clandestinidade, no segundo semestre de 1968 começa a retomar 

suas atividades. Devagar vão surgindo assembléias, congressos, manifestações e 

grandes passeatas. Também as lutas operarias ressurgem, embora em escala diminuta. 

Pequenas greves que são realizadas isoladamente em 1966 e 1967 sem chamar grande 

atenção da imprensa, vão acumulando força até 1968, quando se dão duas importantes 

                                                           
3
  Decreto-Lei nº 314 disponível em www2.camara.leg.br. 
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manifestações grevistas, em Contagem e Osasco (ARQUEDIOCESE DE SÃO PAULO, 

1985, p. 28)  

A estratégia de rebelião militar contra a ditadura vinha sendo discutida pelo menos 

desde 1967. Mas só ganhou forte apoio entre os setores de oposição com as medidas de 

violência que se seguiram à promulgação do AI-5
4
. Foi, portanto, em 1969 que 

efetivamente teve início a luta armada (ALVES,2005, p.172).  Como afirma Angela 

Moreira Domingues da Silva: 

Minados os espaços legítimos de contestação política ou de simples 

manifestação de discordância, denúncia e resistência, via fechamento do 

Congresso, estabelecimento da censura e ascendência da quantidade de 

prisões e julgamentos, muitas pessoas que divergiam da política 

governamental optaram, ou justamente diante da falta de opção, por fazê-lo 

de forma clandestina (SILVA, 2011, p 119). 

Assim, segundo a autora surgiram novas formas de contestação, transmudada em 

oposição armada que passou a imprimir um caráter mais ativo e violento à resistência. 

Organizações de esquerda foram sendo rearticuladas ou criadas e passaram a operar à 

sombra dos espaços tradicionais do exercício da política. Dentre elas se encontravam o 

Partido Comunista Brasileiro (PCB), a Aliança Libertadora Nacional (ANL), o Partido 

Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), a Vanguarda Armada Revolucionaria- 

Palmares (VAR-Palmares), além de inúmeras outras (SILVA, 2011, p.119). 

No ano de 1969 são decretadas duas novas Leis de Segurança Nacional, a 

primeira em março 1969 com o Decreto-Lei nº 510 e a segunda em setembro de 1969 

com o Decreto-Lei nº 898. 

O Dectreto- lei nº 510, diferentemente da LSN editada em 1967, não possuía 

cunho substitutivo, mas um caráter complementar à lei de 1967.  O Decreto-lei nº 510 

alterou vários dispositivos da anterior, dando nova relação a alguns artigos e 

aumentando o mínimo e o máximo penais previstos na LSN precedente, tornando-a 

mais rigorosa. Para alguns crimes previstos nos dois decretos a elevação do mínimo 

penal foi considerável, como por exemplo, o crime de matar ou tentar matar quem 

exerça autoridade púbica por motivo de facciosismo ou inconformismo político social, 

cujo mínimo aumentou de 3 para 12 anos de reclusão (SILVA, 2011, p.114). Esta lei já 

                                                           
4
 Ato Institucional nº 5 de 13 de dezembro de 1968. 



630 
 

previa crime contra a segurança nacional assaltos a instituições bancarias
5
, no entanto, 

tinha penas mais brandas e sem pena de morte, que só seria inclusa no Decreto-Lei 898. 

Como forma de aperfeiçoar ainda mais o aparato repressivo, diante do aumento 

das ações armadas
6
 foi editado em 29 de setembro de 1969 o Decreto-Lei nº 898, 

conhecido como a Nova Lei de Segurança nacional, representando o auge do sistema 

repressivo adotado pela ditadura, trazendo penas muito mais severas, e com amplitude 

para condenar todos aqueles que apresentassem manifestações contrarias ao governo.  

 De acordo com Heleno Cláudio Fragoso o Decreto-Lei nº 898, como os que o 

antecederam, caracterizava-se pelo extremo rigor, revelando infundada confiança no 

efeito preventivo da ameaça penal (FRAGOSO, 1978, p. 72). 

A nova Lei de Segurança Nacional trouxe algumas medidas que já estavam 

previstas nas leis de segurança anteriores, no entanto, apresentava penas mais longas e 

em caso do crime decorresse morte, previa prisão perpetua e de morte. Como por 

exemplo, o crime de entrar em entendimento ou negociação com governo estrangeiro ou 

seus agentes, a fim de provocar guerra ou atos de hostilidade contra o Brasil na LSN de 

1967 previa de 5 a 15 anos de reclusão, já na nova LSN determina reclusão de 15 a 30 

anos.   Os crimes de tentar subverter a ordem ou estrutura político-social vigente no 

Brasil, com o fim de estabelecer ditadura de classe, partido político, de grupo ou de 

indivíduo e de promover insurreição armada, ou tentar mudar, por meio violento a 

Constituição, no todo ou em parte, ou a forma de governo por ela adotada na LSN de 

1967 previa pena de 4 a 12 anos de reclusão já o Decreto-Lei 898 previa para os 

mesmos crimes respectivamente reclusão de 8 à 20 anos e de 12 à 30 anos. O decreto lei 

nº 898 também determinava que se dos crimes citados acima decorresse morte seriam 

aplicadas prisão perpétua em grau mínimo e morte em grau máximo.   

  Para Angela Moreira Domingues da Silva (2011, p. 123) a nova LSN instituiu 

uma série de crimes, cuja configuração era demasiado vaga, como os crimes de tentar 

subverter a ordem e de exercer violência, por motivo de facciosismo ou inconformismo 

político-social, que permitiam ao aplicador da pena um elevado grau de interpretação da 

ação. 

                                                           
5
 Artigo 25 do Decreto-Lei nº 510 disponível em WWW.planalto.gov.br.  

6
 Duas ações audaciosas da esquerda armada, a fuga  de presos políticos da Penitenciária Lemos Brito em 

maio e  o seqüestro do embaixador americano Charles Burke Elbrick em setembro de 1969,  contribuíram 

para que se decidisse pela reformulação da LSN. 

http://www.planalto.gov.br/
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Porém, além da introdução da pena de morte que por si só já era um absurdo, a 

grande novidade da nova Lei de Segurança Nacional estava contida em seu artigo 27 

que determinava que seriam considerados crimes contra a segurança nacional assaltos a 

instituições bancarias independente de serem por motivação política ou não. O artigo 

afirmava ser crime: “Assaltar, roubar ou depredar estabelecimento de credito ou 

financiamento, qualquer que seja a sua motivação
7
”.  

O artigo 28
8
 ainda colocava que devastar, saquear, assaltar, roubar, seqüestrar, 

incendiar, depredar ou praticar atentado pessoal, ato de massacre, sabotagem ou 

terrorismo a pena seria de 12 a 30 anos e se a prática resultasse em morte prisão 

perpétua ou morte.   

A partir do Decreto- Lei nº 898 militantes que participavam de ações armadas e 

criminosos comuns que realizavam assaltos sem nenhuma conotação política passaram a 

ser julgados pelos mesmos crimes e condenados pelo tribunal militar. 

O Jornal do Brasil relata os motivos que segundo o Ministro da Justiça levou a 

reformulação da LSN: 

Na exposição de motivos que acompanha a nova Lei de Segurança Nacional, 

o Ministro da Justiça, Sr. Gama e Silva, coloca em primeiro lugar a 

necessidade de reformulação da antiga Lei de Segurança Nacional, tendo em 

vista as dificuldades diante das guerras revolucionarias, subversiva e 

psicológica adversa. O Ministro da Justiça deplora, em sua exposição e 

motivos, que a situação do país tenha levado o governo a adotar tais medidas, 

acentuando serem elas um imperativo da Segurança Nacional (JORNAL DO 

BRASIL, 19/09/1969). 

Como se pode depreender, a LSN era vista pelos militares como a forma de 

conter e desmoralizar as ações do movimento armado e seus integrantes, e a melhor 

opção de ação, dentro do quadro, para a se defender a segurança nacional. 

Com a LSN a ditadura militar procurava equiparar presos políticos e presos 

comuns, pois os militares recusavam admitir a existência de presos políticos, negavam a 

existência de resistência ao seu governo, essa medida foi uma das formas de alcançar a 

legitimidade perante a sociedade. Como afirma Elizabeth Sussekind (2014, p.232), 

“juridicamente a ditadura passava a tratar como presos políticos grande número de 

presos comuns. E, ao mesmo tempo tentava reduzir ou neutralizar o status dos presos 

                                                           
7
  Decreto- Lei nº 898 disponível em www2.camara.leg.br. 

 
8
 Idem. 
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políticos, equiparando-os aleatoriamente. Estavam todos inclusos na Lei de Segurança 

Nacional”. 

Os militares desejavam que os opositores políticos fossem vistos como bandidos, 

terroristas pela sociedade, era um mal a ser combatido, e enquadrar presos políticos e 

presos comuns na mesma lei seria a melhor forma de se fazer isso, eram todos 

assaltantes de bancos, criminosos. 

Essa decisão de enquadrar todos os assaltos a banco independente de motivação 

na LSN trouxe sérios problemas para a ditadura quando entre 1978 e 1979 as discussões 

sobre a anistia estavam a todo vapor. Os presos comuns enquadrados na Lei de 

Segurança Nacional também falavam em anistia, já que haviam sido condenados as 

mesmas penas e sofrido as mesmas restrições dos presos políticos também deveriam ser 

beneficiados com as medidas, no entanto, como a Lei de Segurança Nacional sempre 

esteve a serviço dos governos, esta foi novamente reformulada com a lei 6.620 de 

dezembro de 1978 e dentre os seus objetivos garantiu que os presos comuns ficassem de 

fora dos benefícios. 

Foi possível observar que as Leis de Segurança Nacional desde sempre 

estiveram a serviço dos grupos no poder. A preocupação com o “inimigo interno” 

aparece cedo em seus textos, mesmo que não estivesse claramente definido na LSN de 

1935, já se vê uma preocupação com ideologias externas que poderiam desestruturar a 

ordem estabelecida, neste momento o comunismo já se apresenta como um mal a ser 

combatido.  A LSN tem seu ponto alto em 1969 com o decreto nº 898, esta é mais rígida 

que todas as Leis de Segurança Nacional anteriores, e tinha o objetivo claro de combater 

qualquer forma de oposição ao governo, todos aqueles que fossem contra o governo 

militar eram considerados inimigos da nação, que deveriam ser rechaçados do seio da 

sociedade. 

Como observou Maria José de Rezende (2013) a ditadura buscou construir uma 

ampla estratégia nas diversas esferas da vida social para alcançar adesão para a sua 

forma de construção, organização e condução de uma determinada ordem social. 

De acordo com a autora (2013, p.3-4) ditadura se empenhava para conseguir um 

consenso sobre os valores que deveriam nortear todos os grupos, instituições e 

indivíduos no processo de sedimentação de uma mentalidade que reconhecesse a sua 
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importância presente e futura. A busca de legitimidade
9
 por parte do governo militar 

significava, basicamente, que ele se debatia para encontrar meios de obediência, adesão 

e aceitabilidade para as suas formas de atuação e ação, bem como para as suas crenças e 

valores. 

Neste cenário, as Leis de Segurança Nacional junto aos Atos Institucionais 

foram extremamente explorados para legitimar as ações do Estado perante a sociedade 

O governo militar sempre teve preocupação em legitimar suas ações diante da 

sociedade, pois sempre argumentou que a “revolução de 1964” tinha o objetivo de 

defender a democracia. Como afirma Angela Moreira Domingues da Silva (2011, p.43), 

o governo tentava legalizar a repressão por ele praticada, por meio dos decretos, 

alteração das constituições, expurgos, reorganização e manipulação do Judiciário, e pela 

promulgação de novas Leis.  

O aparato legal estava nas mãos dos militares, se a Constituição atrapalha muda-

se a Constituição, se tem necessidade de endurecer o governo, cria-se atos 

complementares e decretos-leis, logo, todas as ações praticadas pelo Estado “estavam 

dentro da lei”. 
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Ação Integralista Brasileira: uma revisão histórica 

Vinícius da Silva Ramos 

Programa de pós-graduação em História Social da UERJ, bolsista FAPERJ. 

Seu primeiro romance possui características bastante interessantes. Embora seja 

um trabalho muito difícil observar sua obra sem procurar os traços que viriam a ser 

marcantes na sua ideologia, algumas análises podem ser feitas. Primeiramente chama a 

atenção o fato de o livro ser apresentado por Monteiro Lobato, consagrado escritor 

brasileiro, o que ajuda a demonstrar o quanto é acertada a hipótese de que seu livro 

realmente foi um sucesso na época. Tanto é assim que no seu prefácio, Salgado 

esclarece que duas edições foram feitas no ano de 1926 justamente pelo esgotamento 

das unidades produzidas. 

 Apesar da dificuldade expressa acima, partimos para o empreendimento de tratar 

brevemente de tão importante obra líder máximo do integralismo, onde este se lança no 

ramo editorial e começa a ser conhecido nacionalmente. Há certa constância de citações 

bíblicas em seu livro, tanto citadas ao pé da letra, como no trecho: “E falou Deus a 

Israel, em visões da noite. E disse: Jacob! Jacob! Eis-me aqui, Senhor! E disse: não 

temas descer ao Egito, pois eu te farei ali sua grande nação”, quanto apenas referências 

a personagens bíblicas: “Reuniram-se no terreiro, como a família de Noé, em terra 

firme, depois do dilúvio”, ou “Os filhos trapaceiros de Jacob vendiam seus irmãos ao 

estrangeiro. Mas o profeta Elias falara, de novo, diante do rei Acab (SALGADO, 1972; 

p.100)”. Assim abundam referências ao cristianismo em seu truncado texto 

(SALGADO, 1972; p.11).  

 Um traço muito característico é a constante interrupção do texto com a tomada 

de outras cenas e perspectivas, o que obriga o leitor a retornar constantemente o 

raciocínio para as cenas anteriormente narradas para evitar “perder-se”. As 

caracterizações da natureza são ricas em detalhes e onomatopéias, com certo ar de 

ufanismo ao retratar o interior do Brasil, mais exatamente São Paulo. Uma amostra 

dessa descrição minuciosa aparece quando do relato da terra onde se desenrolava o 

romance:  

“O luar atravessava uma fresta, batia nos pés do catre. (Sob um sol de legenda 

desdobrava-se o panorama formidável da América. Escarpas a pique, abismos verdes, 
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tigres dormitando à sombra das árvores apocalípticas. Paisagens de astros 

desconhecidos...) (SALGADO, 1972; p.12)” 

 Nesse aspecto, apesar da constante referência que Salgado fazia a seu 

nacionalismo, dando a entender que ele existia desde tempos imemoriais, desde a mais 

tenra infância, essa questão não aparece claramente em seu romance. Ao que tudo 

indica o resto do Brasil não passava de interior repleto de matas virgens ou do litoral 

contaminado pela presença européia. A trama se desenrola em São Paulo e com poucas 

referências ao resto do Brasil. A terra do Vale do Paraíba seria um dos protagonistas da 

história.  

Quando o Brasil aparece em seu texto é como uma terra ainda virgem, a ser 

desbravada por aqueles que tivessem a vontade e a instrução necessária, como o 

professor Juvêncio, personagem que é retratado como alguém que possui referências 

intelectuais muito semelhantes a Salgado, por vezes sendo possível confundir os 

discursos de Juvêncio com uma conferência do próprio criador do romance (“Juvêncio, 

porém, era um crente. E no seu místico desespero, apelava para a natureza inatingida e 

para os fantasmas da História (SALGADO, 1972; p.76)), ou Ivã, o protagonista do 

livro, russo que emigra para o Brasil. Vejamos: “Na América, é diferente. Aqui o 

indivíduo não destrói para vencer; deve construir para alcançar (SALGADO, 1972; 

p.67)”. “Ouviu o apelo do seu sangue e a voz da sua terra. Imaginou trabalhar – 

modesto mestre-escola -, pela criação da pátria integral, com sua consciência própria, 

sua aspiração, seu tipo definido (SALGADO, 1972; p.70)”. Ou seja, para o natural da 

terra ou para o imigrante a América se desenhava como um continente a ser construído, 

selvagem. E apenas aqueles que tivessem uma relação espiritual com ela poderiam 

entendê-la. A perspectiva espiritualista de Salgado é muito marcante em sua obra, 

associando a espiritualidade ao interior, ao caboclo, e o materialismo ao litoral, ao 

burguês: “É um misterioso idioma que se conversa com a terra e com as estrelas. Só o 

entende quem sofreu e sentiu, no país, teatro da sua vida, debaixo dos astros, 

confidentes do seu coração (SALGADO, 1972; p.75)”; “As grandes cidades, dizia, não 

possuem traços diferenciais. “Que dessemelhança existe entre S. Paulo, Nova Iorque, 

Paris ou Londres? (SALGADO, 1972; p.33)”, ou ainda: “No país democrata e burguês, 

havia a esperança da inversão dos números. Mas o milagre era operado pelo dinheiro. 

Só o dinheiro dignificava (SALGADO, 1972; p.89)”. 
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Outra personagem constante nesta obra é o caboclo. Referência constante de 

Plínio Salgado em textos doutrinários ou em discursos, a figura do brasileiro original, a 

referência de Euclides da Cunha, aquele que não se corrompeu pelos modismos da 

Europa, o homem que preservava a verdadeira essência da terra, o portador da boa nova 

da quarta humanidade
1
. Aqui tanto quanto em outras oportunidades Salgado fará a 

defesa desse brasileiro idealizado que pouco se encontrava até mesmo em São Paulo, 

sendo os verdadeiros caboclos localizados apenas no sertão, onde o Brasil se encontrava 

com suas origens, bem ao estilo do mito do Curupira tão bem estudado por Vasconcelos 

(1977): 

“Ivã queria ver um caboclo autêntico. Contou-lhe o amigo que eram 

raros. Quase todos estavam no sertão. Poucos ficavam nas redondezas, 

cantando à viola, empalamados. (...) – Caboclo! Hércules em fuga, a rebentar 

portas de bronze (SALGADO, 1972; P.13)” 

 Mesmo em São Paulo, terra dos bandeirantes, daqueles que para Plínio Salgado 

tão bem tinham representado a audácia dos brasileiros em desbravar terras 

desconhecidas, não se encontrava facilmente um caboclo. Figura quase lendária, parecia 

se embrenhar na mata como que a fugir do litoral e resistir na manutenção da verdadeira 

raça brasileira. O caboclo era assim, incomparável:  

“Um caboclo não se subordina assim a uma vida parada. Não é como 

o italiano conformado ao espaço de algumas léguas. O caboclo nasce para 

derrubar, em combate singular, canjaranas e guarantãs. Lançar fogo nas 

roçadas, ficar olhando as labaredas jibóias na noite espavorida. Depois, seguir 

(SALGADO, 1972; p.20)”. 

 O caboclo era sem dúvida uma figura central da narrativa de Salgado. Ao 

valorizá-lo frente aos estrangeiros dava sinais claros de sua perspectiva nacionalista. 

Mesmo com o cuidado de não buscar uma trajetória teleológica na obra de Salgado é 

impossível não perceber o ufanismo presente em tais descrições do que seria o homem 

natural da terra brasileira. 

 Zé Candinho, personagem que no romance representa a figura do caboclo é 

retratado em vários momentos como aquele que apesar de todas as dificuldades 

enfrentadas no trato com a terra, não desistia. “Na terra boa, não há o que vença um 

                                                           
1
 Salgado se referia a essa suposta Quarta Humanidade que nasceria na América, depois da Revolução 

Integral que aqui aconteceria, liderada pela AIB, logicamente. 
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caboclo teimoso! (SALGADO, 1972; p.86)”, “Pois é. Caboclo é caboclo, mas remendo 

não. Caboclo quebra, mas não verga. Aqui é assim. Aqui é na pirica. Morre mas não 

entrega (SALGADO, 1972; p.107)”. O próprio Juvêncio, personagem-síntese das ideias 

de Salgado reconhece a força dessa figura: “Encontrei o Zé Candinho, como um 

centauro, corcovando na besta pinhão, pelas ruas do povoado (SALGADO, 1972; 

p.121)”. 

 Assim, o romance vai se desenrolando através de algumas ideias-chave. Ivã, o 

imigrante que tenta a sorte no Brasil e acaba como dono de indústria representa 

claramente a problemática do litoral “desviado”, “contaminado” pela Europa e 

Juvêncio, lutando contra a resistência da grande maioria para construir uma consciência 

nacional. Ao lutar contra a influência de uma organização educacional italiana em São 

Paulo, o pensamento Salgado delineia seu próprio a partir das ações do professor 

Juvêncio:  

“’Caboclos, arcas da aliança. Plenas do espírito da terra, por que 

abalais, como vossos deuses, para a montanha?’ ‘A Iara, de verdes cabelos 

compridos, teme o confronto com os penteados parisienses?’ ‘E o saci deixa ao 

Pinóquio os becos do Brás e do Bom Retiro?’ (...) Pensava em recrutar um 

exército de tradições e instintos da terra, sonhos definidos de nação que já se 

esboçava, para construir com eles a viva muralha, que tornaria o Brasil 

intangível  (SALGADO, 1972; p.73)”. 

 Juvêncio se debate contra a tentativa da colônia italiana em implantar o ensino 

da sua língua em várias escolas da região paulista. O nacionalismo da personagem se 

confunde com várias das premissas que a AIB adotaria alguns anos mais tarde, tais 

como a crítica contundente à influência estrangeira e a necessidade de construção de 

uma identidade nacional associada à terra. Não é nossa intenção querer demonstrar que 

o pensamento político de Plínio Salgado já estava totalmente delimitado ainda na 

década de 1920: para nós é importante apenas demonstrar como a literatura de Salgado 

já continha alguns de seus elementos ideológicos que fariam sua fama. A constante 

sensação de que uma conspiração estrangeira se avizinhava não ficou de fora da obra 

encarnada no professor Juvêncio: “Os processos políticos, de vil interesse pessoal, 

permitindo a injustiça e matando nos brasileiros as virtudes antigas, preparam a vitória 

estrangeira (SALGADO, 1972; p.103)”. 
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  E qual a seria a solução para combater essa penetração estrangeira no Brasil? 

Criar um movimento “integral”, que deixasse de lado as disputas que seriam facciosas 

para o país. Novamente por Juvêncio Plínio Salgado expressa sua opinião:  

“- Não é admirável o fato de não termos partidos. Não há partidos sem 

povo e nós ainda não temos um povo, mas elementos em combate para a 

fixação da coletividade tipo (sic). Nossa consciência não se orienta ainda num 

sentido definitivo. Adiamos, pois o problema das ideias para quando tivermos 

resolvido o do progresso material, da organização econômica. Precisamos de 

estradas, de escolas. Todo sentimento de divergência partidária, resto do antigo 

caráter, que apenas provisoriamente, se expressara, será antecipação desastrosa 

(SALGADO, 1972; p.46)”.  

É claramente o pensamento de Salgado sendo expresso na fala de uma personagem, 

como o próprio autor viria a confessar alguns anos depois. Assim, formulava sua crítica 

contra os partidos que se organizavam regionalmente, assim como seu próprio berço 

político, o Partido Republicano Paulista. Salgado ainda reforçaria e muito suas críticas 

ao sistema eleitoral da Primeira República. Como representante do modernismo não 

poderia ser de outra forma. Seu movimento se revoltava contra as práticas dos coronéis 

que estão presentes também em sua obra: “A vergonha eleitoral leprozava o país 

(SALGADO, 1972; p.100)”: 

“O Estado era, assim, dividido em feudos, com senhores 

barões mandantes de assassínios. O quinhão de justiça correspondia à 

soma dos títulos eleitorais. O júri abria a porta aos criminosos mais 

terríveis, se havia nisso interesse político (SALGADO, 1972; p.76). 

 O regionalismo e as práticas coronelísticas não passaram impunes pelas ácidas 

críticas do professor Juvêncio. 

 No entanto, nem as práticas da Primeira República, nem o coronelismo, nem o 

abandono do caboclo por parte do poder central, nenhuma dessas situações mereceu 

tantas críticas quanto a cidade. A metrópole industrial, o símbolo do cosmopolitismo e 

da imitação das modas europeias, esse era o quadro da “cidade” para Plínio Salgado, em 

contraposição sempre ao interior, verdadeiro e representante legítimo do Brasil. Ivã, o 

emigrado russo que veio tentar a sorte no Brasil após ser expulso da Rússia por tramar 

contra a vida do czar não se adéqua à rotina das fazendas de café do Oeste Paulista e 

acaba por rumar para a capital, onde ali prospera como industrial, mas não há simpatia 
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por parte do autor para com o ambiente urbano, Ivã acaba sendo um símbolo dos 

sofrimentos do capitalismo: “Outro, porém, era o russo. Percebia que, cada vez, valia 

menos como individualidade, para avultar como protegido laborioso e honesto. O 

industrial matava o homem (SALGADO, 1972; p.89)”. Sua humanidade estava posta 

em xeque diante do anonimato das multidões citadinas: “Não era um homem, porém um 

termo fracionário (SALGADO, 1972; p.89)”. 

 O ambiente urbano era capaz de corromper a todos, inclusive os que foram 

criados no interior, mas que não estando preparados para lidar com os excessos da 

metrópole, perdiam-se nos seus luxos, tais como Martiniano, administrador de fazenda, 

que migrou para a cidade com a venda das terras de seu patrão. O quadro parecia 

desolador para um conservador:  

“Martiniano ficou, em S. Paulo, corretor da praça. Com as primeiras 

tacadas, granjeou considerações na roda fina. Ateou no coração um desejo forte 

de sensações novas – mulheres, música enchampanhada (sic), volúpias 

vertiginosas do pano verde. Devorava os dias no burburinho do triângulo, às 

portas dos bancos e das bolsas, na investida contra o azar. (...) Martiniano 

envergonhava-se da vida levada tantos anos, como burro de carga. 

Ridicularizava provincianos, agricultores bisonhos, perros empregados nos 

comércio, cavadores da vida cavada e suada (SALGADO, 1972; p.108-111) 

 Até a linguagem da cidade mostrava-se um incômodo, com suas gírias e 

“estrangeirismos” que soavam como um acinte. Salgado a citava com desdém, 

acumulando as expressões de forma praticamente desordenada no texto como estratégia 

verbal: “Rotisserie”, “garçonière”, “matinês”, “demi-mond”, “grill-room”, “beguins”, 

“basfonds”, “boudoir”, “michés”, “macquerot”, “avant-scene (SALGADO, 1972; 

p.111)”... Dessa forma era descrita a cidade: ocupada pela cultura europeia, palco de 

especulações e de descaminhos.  

 Até mesmo o tempo na cidade era diferente, marcado segundo por segundo, 

domesticado e tendo perdido sua mágica, funcionava como um carrasco para os 

homens: “E a gente, que ia e vinha, suando e correndo, na raia dos prazos terríveis como 

ampulhetas, marcava nos entulhos crescentes dos autos a marcha das paixões, como 

taxímetros (SALGADO, 1972; p.119)”. Até os desejos seriam afetados pela atmosfera 

cosmopolita das grandes urbes, transformando os corações e as mentes das jovens 

brasileiras: “Queriam maridos com casas de hall, encerada, mobília imbuia, étagère, 
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bufete, cristaleira com alguma coisa da Boêmia e taças possíveis de Veneza, toaletes, 

guarda-roupas de espelhos, (...) (SALGADO, 1972; p.125)”. A felicidade e o amor, 

casamento e filhos, que representariam o verdadeiro papel da mulher para Plínio 

Salgado eram totalmente ignorados por suas personagens citadinas. O conservadorismo 

de Salgado entrava em choque ao testemunhar os novos hábitos que se desenhavam na 

principal cidade do Brasil. Para ele, significava o abandono das tradições cristãs que 

haviam sido o amálgama da formação de nossa gente, que agora eram deixadas de lado 

nas rodas de fox trot e soul.  

“Na nuvem dourada do jazz, corpos brancos e macios enroscavam-se 

na empernada delícia das mornas chamadas jeitosas e discretas. Os róseos 

lábios entreabertos e os olhos de ternura molhada adivinhavam premidas 

puberdades. Mas os chás-dançantes, em geral, eram em benefício de Santa 

Terezinha de Jesus (SALGADO, 1972; p.134)”.   

 Na cidade, nem mesmo Santa Terezinha de Jesus era poupada das graves faltas 

cometidas pelos filhos da “burguesia decadente”. 

 E como não poderia faltar numa obra de Plínio Salgado, sua dose de 

antissemitismo foi destilada também neste livro, quando relata o encontro do jovem 

industrial Ivã com aqueles que já conheciam bem o ambiente da cidade e se 

aproveitavam dele para melhor viverem: os judeus.  

“Travou conhecimento com diversos judeus que se diziam russos e 

alemães. Tinham garras de vampiros e olhar vulturino. Gostou mais de um 

bávaro, um Fritz Nagel, que procurava incutir-lhe iniciativas e organizações 

com um espírito de disciplina que lhe fazia bem (SALGADO, 1972; p.68-69)”.  

 Como o antissemitismo europeu já fazia há séculos e Hitler fazia há alguns anos, 

Salgado associa a imagem do judeu a um mentiroso, ao escrever que os homens “diziam 

ser” russos ou alemães. A dúvida de uma suposta dupla identidade é colocada no ar, e 

arrematada com a clássica descrição do judeu como uma figura sombria e satânica. Isso 

ainda em 1926. A postura xenófoba e antissemita que consagraria a AIB no cenário 

nacional na década de 1930 não seria obra apenas do radicalismo de Gustavo Barroso. 

 Após esse contato com os supostos agentes do capitalismo internacional, Ivã 

passou a adotar novas táticas de exploração sobre os empregados e foi aos poucos se 
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tornando mais duro no trato com os que o rodeavam, tornando-se um típico cidadão da 

grande cidade segundo a visão de Plínio Salgado.  

“Ivã aumentou os salários de todos os operários, para o dobro, (...). 

Fritz Nagel, cuja opinião Ivã solicitou, achou razoável um pequeno aumento, 

20%, talvez, porém aconselhou violento rigor no horário e ordem severa 

(SALGADO, 1972; p.69)”. 

 Ao consultar o amigo judeu, Ivã recebe o conselho de explorar ainda mais seus 

funcionários, bem aos moldes das críticas que viriam a consagrar a Ação Integralista 

Brasileira, que acusava o capitalismo internacional – supostamente comandado pelos 

judeus – de explorar o trabalhador brasileiro e com isso empurrá-lo para órbita do 

socialismo. Tanto é assim que Salgado relata episódios de greves e confrontos dos 

trabalhadores com a polícia na cidade de São Paulo, contrastando com a calma e a paz 

do interior. “Um esquadrão de cavalaria surgiu na Rua do Gasômetro, entrou como uma 

vassoura pela Avenida. Era uma espécie de Limpeza com lixeiros-centauros. Estourou 

um tiro de pistola nas imediações da porteira da Inglesa (SALGADO, 1972; p.94)”. 

Espremido entre a exploração do capitalismo liberal e a falsa promessa de uma vida 

melhor sob o socialismo, os operários encontravam-se perdidos na cidade, necessitando 

da intervenção de alguém que entendesse o caráter “integral” da terra, como Juvêncio 

havia feito. “A polícia rugia e saraivava na raivosa defesa dos capitalistas (SALGADO, 

1972; p.95)”. Para Salgado o Estado agia em defesa dos interesses dos grandes 

industriais que como Ivã decidiam a vida e a morte dos operários. 

 O desprezo pela vida dos operários era uma das características dessa burguesia 

que dissipava seu tempo e dinheiro nas diversões importadas, repletas de importações e 

presentes nos clubes de diversão onde poucos eram admitidos. Suas vidas resumiam-se 

a gastar os lucros conseguidos pelo fruto do trabalho dos operários e ainda assim 

desprezavam sua existência: “Na Avenida, faço 90 na minha Lincoln. (...) Eu, uma vez é 

que peguei um operário, no Belenzinho. Mas essa gente anda dormindo... (SALGADO, 

1972; p.130)”. Ou seja, sua crítica se dirigia aos hábitos da burguesia liberal e o 

abandono a que a população pobre estava submetida frente a um Estado fraco, sem 

capacidade de lidar com as elites regionais que enfraqueciam o sentimento nacional do 

povo brasileiro. Em 1926, ano da publicação de seu livro, suas críticas ainda não são 

contundentes contra o socialismo, limitando-se a uma crítica ao suposto fim das 

individualidades que este pregava. Seu alvo era o liberalismo burguês. 
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Tanto foi assim que a experiência da Revolução Russa estava presente no seu livro de 

forma elogiosa: “Na Madrugada Vermelha, Cristo surgia blindado – silhueta enorme de 

um carro de guerra. Era Lenine (SALGADO, 1972; p.131)”. Entretanto, é interessante 

notar que uma nota de rodapé da quinta edição modificava o sentido da afirmação de 

Plínio Salgado, alegando que havia sido enganado na época, e que Lenin havia revelado 

ser o anti-Cristo:  

“A bandeira da igualdade que a revolução bolchevista desfraldou, em 

1917, iludiu a muitos, que viram nela os ideias fraternos do Cristianismo. 

Espantava, porém aquela aparição de um Messias sanguinário e violento como 

‘silhueta da um carro de guerra’. Bem depressa a humanidade pôde verificar 

que se tratava do Anti-Cristo... (SALGADO, 1972; p.131)”.  

O tempo havia passado e seu principal inimigo havia se modificado. 

Assim, as características mais marcantes de sua obra são o apego à terra, ao 

interior do país, a crítica ao estrangeiro e o combate aos hábitos burgueses nas grandes 

cidades. Sua obra soa como um manifesto contra a cidade em favor do campo, contra o 

industrial em favor do caboclo. Dessa forma, o fermento nacionalista de Salgado se 

desenvolve, na medida em que associa essas práticas funestas da burguesia “litorânea” 

ao que é de fora do Brasil. Na verdade, a questão nacionalista de Plínio Salgado 

remonta ainda ao movimento modernista de 1922, onde este se coloca contra a absorção 

das ideias europeias na arte brasileira. Nas palavras do próprio Salgado a época dos 

movimentos Verdeamarelo e Anta foram fundamentais para sua formação intelectual de 

viés chauvinista (TRINDADE, 1979). Retomaremos a análise da última obra da tríade 

mais famosa de Salgado – O Cavaleiro do Itararé – mais adiante, pois esta foi editada já 

com a AIB em plena atividade. 

Já em 1926, Salgado explicitava sua intenção de refundar a arte brasileira com 

elementos totalmente nacionais, dando valor ao cruzamento das etnias presentes na 

povoação do território brasileiro. Sua retórica se baseava na afirmação da importância 

das etnias presentes na América antes da chegada dos europeus, embora nem por um 

momento criticasse os portugueses – exterminadores da população nativa - que teriam 

contribuído para a formação dos bandeirantes. Ou seja, Salgado varia o tom de seu 

discurso de acordo com a situação, ora em consonância com um nacionalismo quase 

indo-americano, ora exaltando a intrepidez do português ao entrar no sertão para 

desbravar as matas. Entretanto, apesar do palavrório pró-indigenista, os elementos 
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teóricos de seu texto e fala são essencialmente europeizados, como veremos mais 

adiante. 

Assim, a vida literária de Salgado se desenvolveu juntamente com a sua 

atividade política, esta última com menos sucesso que a primeira, pelo menos nos anos 

1920. Marcadamente, sua atuação política era quase sempre precedida por uma reflexão 

teórica, como foi o caso da Sociedade de Estudos Políticos que precedeu a Ação 

Integralista Brasileira. Esse princípio norteará a atuação política do líder integralista, 

que acumulou uma enorme massa de produção intelectual ao longo de sua vida. Ao 

questionar a ordem vigente através de suas obras, o movimento modernista como um 

todo, e o Verdeamarelo em especial vai passando a fazer parte da vida política, 

deixando cada vez mais de ser apenas um grupo de intelectuais preocupados com a 

adoção ou não da estética europeia em suas obras.  

Tanto quanto sua atuação na Semana de Arte Moderna ao lado do movimento 

nacionalista, a viagem de Plínio Salgado à Europa – em especial sua visita a Mussolini 

– serviu para moldar a feição de sua ideologia que vinha sendo construída há alguns 

anos. Como preceptor de um jovem abastado, visitou o Velho Continente e conheceu 

algumas experiências políticas que por lá se desenvolviam, sendo o fascismo aquele que 

mais atraiu Salgado em sua atenção, dado seu caráter organizativo e militarista, além de 

seu profundo antiliberalismo e anticomunismo, ambas ideias já presentes em seus 

escritos antes da viagem. A visita ao duce parece ter sido de grande impacto em sua 

vida. A partir de seu retorno, Salgado articula a fundação de um jornal para melhor 

distribuir suas ideias, bem aos moldes do que os fascistas italianos já haviam feito com 

Il popolo d'Italia, sendo fundado o periódico A Razão (CALIL, 2005). De acordo com 

Trindade (1979), a ideia de Salgado era de tentar influenciar os rumos que a revolução 

de 1930 deveria tomar, claramente com um conteúdo nacionalista e de intervenção de 

uma suposta elite intelectual na vida brasileira. Ou seja, assim como em seus romances, 

sua ideia era a de um intelectual engajado que lutasse contra a acomodação das elites 

econômicas ligadas à República Velha, ao mesmo tempo que fosse um baluarte das 

críticas ao cosmopolitismo brasileiro. Como veremos, esses elementos foram uma 

constante de seu discurso, tanto literário, quanto político. 

 Seu segundo romance de sucesso, parte das “Crônicas da vida brasileira” é “O 

Esperado”, publicado pela primeira vez em 1931. A principal temática do livro é a 
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crítica a um suposto messianismo do povo brasileiro, que aguardava pacientemente o 

salvador da pátria, resolução de todos os problemas. Como o próprio autor afirma em 

seu prefácio à segunda edição, a recepção do romance foi relativamente boa, com 

comentários de seus parceiros escritores, tais como Alceu Amoroso Lima, Monteiro 

Lobato, Menotti del Picchia, Cassiano Ricardo, Jackson de Figueiredo e outros de 

menor destaque no cenário intelectual brasileiro. Salgado sugere que não tinha a 

intenção de fazer a “arte pela arte”, e sim uma intervenção a favor de uma mudança 

política no Brasil, isso já escrevendo como líder da AIB, na edição consultada. 

Argumenta que sua intenção era fazer uma descrição fiel dos dramas vividos nas 

grandes metrópoles brasileiras atingidas pelo capitalismo internacional. Como veremos 

a seguir, a questão da urbanização e da industrialização parecem ainda incomodar 

fortemente Salgado, assim como ocorrera em “O Estrangeiro”. Da mesma forma que na 

primeira obra da tríade, o autor parece colocar em segundo plano a questão central do 

livro, aparecendo com muito mais vigor em suas palavras a problemática da 

modernidade e da desigual distribuição das riquezas dentro das metrópoles que cresciam 

no Sudeste. Neste romance, suas críticas ao messianismo acabam quase que por 

desaparecer se comparadas ao seu sempre presente questionamento sobre a 

modernidade e o progresso material que supostamente estariam em oposição a uma 

riqueza espiritual e autenticidade do interior e do sertão. 

 A questão do cosmopolitismo das grandes cidades permaneceu incômoda para 

Salgado. Utilizando muitas expressões em inglês de forma pejorativa, descreve uma 

cidade como São Paulo, totalmente tomada por estrangeiros: sírios, italianos, japoneses, 

alemães. Ao que tudo indica, a presença em massa dos estrangeiros nessa capital era um 

indício de que a industrialização já trazia seus efeitos, o que incomodava profundamente 

o autor. Ao descrever as paisagens da cidade, usava expressões angustiantes como 

“massa humana”, “nuvens confusas de veículos”, “arranha-céus agressivos”, ou seja, a 

crítica à forma da urbanização permaneceu uma constante em sua obra (SALGADO, 

1936, p. 32). Em vários momentos de seu livro não havia trégua nas críticas à cidade, 

que era responsável por desgraças pessoais, depressões, suicídios, até mesmo da perda 

de terras dos caboclos tão estimados por Salgado:  

“Toda a vida social e política da metrópole era convencional e falsa. 

Religião, arte, política – movimentação inexpressiva de fantoches. Tudo era 

sofisma e dialética insincera de arrazoados. No fundo, havia um drama comum, 
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que ninguém confessava. E uma marcha comum, que todos fingiam não 

perceber  (SALGADO, 1936, p. 32). 

 Para Salgado pareciam claras duas coisas: a patológica influência da cidade 

grande sobre seus habitantes e a inexorabilidade da sua decadência. Parecia não haver 

remédio para a cura deste mal, afinal aqueles atingidos pela urbanização e 

industrialização que tanto incomodavam o autor, buscavam resolver o problema de 

modo errôneo, através de um messias. Para ele, a retomada do caminho correto e a 

fundação da “quarta humanidade” deveriam passar pela redescoberta dos valores 

essenciais do brasileiro que vinham sendo soterrados pela avalanche de informações e 

de estrangeirismos que povoavam as cidades. 

 Além da urbanização e da industrialização, outra crítica recorrente de Salgado 

refere-se à política da Primeira República, assim como ocorrera várias vezes em O 

Estrangeiro. Os candidatos eleitos presentes em seu romance ganham votos de 

defuntos, burlam as regras para conseguirem os diplomas que garantem a legislatura, ou 

seja, a temática permanece próxima daquela encontrada em seu romance anterior, 

demonstrando a constante insatisfação de Salgado com os rumos que o país tomava 

tanto moral, quanto politicamente. Sua crítica ao messianismo é a grande novidade 

nesse romance, mas se compararmos ao anterior, percebemos a repetição de muitas 

temáticas, sendo o pano de fundo praticamente idêntico entre ambas as histórias, com 

diferenças pouco perceptíveis. A moral, os ditos bons costumes, a vida ascética do 

campo, todos esses continuam a ser valores muito caros a Salgado – e que muito darão o 

tom do seu movimento -, enquanto que seus ataques continuam também direcionados na 

mesma posição. No que diz respeito aos seus adversários, nota-se apenas o surgimento 

do anarquismo na sua pauta de censuras, ideologia que estivera ausente de seu primeiro 

romance. 
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VOZES FEMININAS NA IMPRENSA CARIOCA: GÊNERO, CONDIÇÃO 

FEMININA E RELAÇÕES DE PODER (1910-1950) 

                                                           VÍVIAN MARCELLO FERREIRA CAETANO 

     PPGHS- UERJ 

 

“São cada vez mais numerosas aquelas que tentam ganhar a vida pela pena.     

Escrevem nos jornais, nas revistas femininas” (PERROT, 2015, p.97). 

          O trecho acima da historiadora Michelle Perrot, em sua análise sobre as mulheres 

escritoras na Europa, destaca a presença feminina cada vez maior nos jornais, revistas, 

romances, na literatura e em biografias durante os séculos XIX e XX. No Brasil, a 

participação feminina na produção de impressos começou na primeira metade do século 

XIX, o que, segundo Ana Luiza Martins, deu “visibilidade para o universo feminino 

enquanto se colocavam num mercado predominantemente masculino” (MARTINS, 

2012, p.67). O primeiro periódico feminino (editado por mulheres) que apareceu no Rio 

de Janeiro foi o Jornal das Senhoras publicado pela argentina Joana Paula Manso de 

Noronha, em 1852. Destaca-se também neste período o Belo Sexo (1862), dirigido por 

Júlia de Albuquerque Sandy Aguiar, e já no final do século são editados O Direito das 

Damas (1882), de Idalina D’Alcântara Costa, e A Família (1888), dirigida por Josefina 

Álvares de Azevedo
 
(LUCA, 2012, p. 451), (irmã do poeta Álvares de Azevedo).   

          No início do século XX surgiu em São Paulo a Revista Feminina, fundada por 

Virgilina de Souza Salles e publicada de 1915 até 1935. Contudo, no Rio de Janeiro não 

encontramos registros de mulheres que fundaram revistas durante este período, o que 

existem são seções ou colunas femininas dentro de revistas ilustradas de maior porte. 

Para melhor compreender o que essas escritoras diziam analisamos as seguintes 

revistas: Fon-Fon, O Malho e Careta. Entendemos que estes periódicos servem como 

fontes e objetos, por considerá-los formadores e reprodutores de opiniões e 

comportamentos sociais. Priorizamos a análise dessas revistas entre os anos de 1910 a 

1950, a fim de refletir sobre a importância das mulheres que nelas escreveram, 

ocupando espaços importantes na sociedade.  

          Focalizo a cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, onde no início do 

século XX a modernidade chegava com avanços tecnológicos, científicos, com as 

reformas urbanas iniciadas pelo prefeito Pereira Passos, juntamente com o controle de 

doenças feito pelo médico Oswaldo Cruz. Estas transformações modificaram a 

sociedade, alterando suas perspectivas de futuro, trazendo o crescimento urbano, 
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aumento da população e de suas camadas médias, entre outras transformações que 

refletiram-se na modernização da imprensa. Assim, a imprensa torna-se uma importante 

construtora de discurso em seu tempo (COHEN, 2013, p. 114).  É a partir dessas três 

revistas que vamos refletir sobre a sociedade carioca que estava em processo de 

transformação. Elas têm em comum: 

“Os novos modos de composição dos tipos, aliados aos graduais 

melhoramentos das técnicas tipográficas e tecnológicas, representados pelo 

apogeu das chamadas ‘imagens noticiosas’, feitas por meio da fotorreportagem, 

da fotogravura e da fotografia e de demais avanços no campo da ilustração, 

fariam das revistas ilustradas balizas de uma época, por seus contornos 

especializados, pelos acabamentos mais refinados e diferenciados, pela 

diagramação mais arrojada, pelos conteúdos diversificados, pelo padrão gráfico 

moderno normalmente aliado ao humor e ao sensacionalismo”
 (

NOGUEIRA, 

2012, p. 142.) 

 

 

 

          As revistas O Malho, Careta e Fon-Fon reuniam o novo conceito de revistas 

ilustradas: aliavam reportagem, notícia, literatura, grandes nomes da cultura nacional, 

humor, publicidade, recursos textuais e ilustrados modernos à linguagem ágil, aos textos 

curtos, acessíveis e, principalmente, diversificados. Tiveram sucesso de vendas com 

tiragens altas e ampla concorrência. Podemos destacá-las como modelo para um 

jornalismo mais dinâmico. Seu público alvo eram homens e mulheres da classe 

dominante que sabiam ler e tinham recursos financeiros para comprá-las. Assim, como 

destaca a autora Ilka Stern Cohen, nas “páginas de Careta (1908), Fon-Fon (1907) e O 

Malho (1902), (...) e tantas outras, a cidade e a vida urbana constituíram matéria-prima 

de primeira ordem” (COHEN, 2013, p.115).  Porém, aliado a todas essas mudanças e 

inovações, essas revistas também eram compostas por permanências, principalmente de 

conteúdos e sessões direcionadas para as mulheres.  

          O grupo que fundou a revista Fon-Fon era integrado pelos simbolistas Lima 

Campos, Gonzaga Duque e Mário Pederneiras até 1914, sendo posteriormente dirigida 

por Álvaro Moreyra e Hermes Fontes. A Careta foi uma iniciativa do jornalista e 

empresário Jorge Schmidt, que ocupou a direção da revista entre 1908, data de sua 

fundação, até 1935, ano de seu falecimento
1
. A revista O Malho foi fundada pelo 

jornalista Luís Bartolomeu de Souza e Silva e Crispim do Amaral caricaturista francês 

em 1902. É possível percebemos uma forte característica nos periódicos deste período: a 

                                                           
1
 Depois do falecimento de Jorge Schmidt, seu filho, Roberto Schmidt assumiu o papel de editor 

proprietário. Roberto exerceu essa função até seu falecimento em 1960, quando, por falta de 

investimentos e orientação intelectual, a revista acabou saindo de circulação. 
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predominância masculina. Essas revistas eram consumidas por homens e mulheres da 

classe dominante, custavam entre 300 a 500 réis, tinham uma tiragem alta e 

apresentavam em seus discursos as marcas de uma tentativa de moldar comportamentos 

sociais, principalmente o feminino.  

          Contudo, as escritoras que fizeram parte destas revistas, mesmo que por várias 

vezes estivessem colaborando ou não com as estratégias do patriarcado, se colocavam 

como sujeitos históricos, com espaço conquistado e lugares de fala, pois cada 

“autora/leitora/indivíduo se constitui na linguagem e na história” (MACENA, 2010, p. 

103).  Portanto, apesar da pouca participação feminina nessas revistas no período 

proposto, e justamente por isso, pretendo investigar quem eram essas mulheres, o que 

elas diziam e como elas apresentaram o feminino e a modernização na sociedade 

carioca. 

          Neste artigo escolhemos uma coluna/seção feminina de cada revista para 

analisarmos. A primeira revista é a Fon-Fon. A coluna se chama “Do meu diário” escrita 

por uma autora que assina pelo pseudônimo de Maria Luiza. Ela aparece na revista no 

dia 14 de outubro de 1922 e publica pela última vez em 12 de janeiro de 1924. A revista 

apresenta a coluna da seguinte maneira:  

“Esta pagina que publicaremos semanalmente, escripta por um dos mais 

formosos talentos do belo sexo carioca, espelha impressões de um diário 

intimo, interessante e cheio de ironias observações escritas com espirito e 

naturalidade, fieis compromissos que assumimos de nunca revelar o nome de 

sua auctora, iniciamos hoje a publicação da primeira pagina do precioso diário 

que nos foi secretamente confiado”
2
. 

 

          Nesta coluna semanal, a autora relata um determinado dia que para ela teria sido 

marcante e como em um diário descreve os acontecimentos que achou interessante. Nos 

seus relatos podemos notar que provavelmente trata-se de uma jovem rica, pois escreve 

sobre idas a bailes, festas de casamentos, saraus e algumas viagens. Também destaca 

muito os comportamentos sociais da sua classe nos eventos e lugares onde frequentava, 

como por exemplo nesse primeiro texto de inauguração da coluna. A autora o inicia 

reclamando de velhos que assediam as jovens em festas, contando sobre um fato que 

havia ocorrido com ela: 

“Segunda feira, 2 de outubro - São nove horas da noite. Venho da recepção de Mme... 

Nunca me achei tão linda no meu vestido de organdy bordado. (...) E o meu vestido, o 

único naquella festa, fez successo.  Se não fosse um senhor de edade, que me perseguiu 

todo o tempo em que lá estive, com seus galanteios.(...) Não há nada peior para nós, 

moças solteiras, que uma paixão platônica de um velho gaiateiro. Elle devorava-me com 

                                                           
2
 “Do meu diário”. Fon-Fon. Anno XVI, n. 41, 14 de outubro de 1922. 
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os olhos pequeninos, atraz dos vidros grassos de seus óculos de myopia. Não lhe fiz 

uma pergunta, não dei curso á sua conversa. Mesmo assim, achou assumpto para fallar 

durante todo o tempo em que estivemos juntos naquella recepção mundana. E, o seu 

atrevimento sem limites, por vezes chegou a incommodar-me bastante. E foi como um 

alivio, quando meu pae me veiu avisar que já nos deveríamos retirar. Mesmo assim, eu 

ainda o tive a meu lado até á porta. Senti os seus dedos ásperos, que tocaram os meus 

quando me vestia a capa, e um arrepio sacudiu-me toda. Na rua respirei num allivio, 

como no fim de uma tonteira. Suara frio, em arrepios seguidos. Não desejo, para a peior 

das minhas inimigas, uma paixão platônica de um velho gaiateiro”
3
 

 

          No trecho acima, podemos notar a agonia que a autora sentiu ao relatar o assédio 

vivido por ela e a sensação de alívio ao se ver livre daquela situação. Maria Luiza teve 

coragem de escrever relatos que normalmente não eram noticiados nas revistas 

ilustradas, pois os escândalos ou fofocas que existiam seguiam o padrão de desvalorizar 

a mulher e exaltar o homem. Portanto, sem deixar de lado assuntos sobre a moda, a 

literatura, o saber bordar, e ter conhecimentos de música e outras línguas (atributos 

femininos defendidos pelo padrão burguês patriarcal de sociedade) a autora consegue 

mostrar aos leitores uma visão feminina dos acontecimentos e comportamentos sociais 

onde ela se insere.  

          Partindo para a análise da revista O Malho, em 3 de Agosto de 1918, uma coluna 

para mulheres é apresentada: “Bellezas e extravagancias da moda”, escrita por Maria da 

Graça com a seguinte apresentação na revista: 

“Dizer da moda ás mulheres mais elegantes do mundo, não será 

impertinencia?... Se é, varro de mim a culpa. Pediram-me para tomar conta 

désta pagina, tomei. Não pretendo contar cousas novas. O que aqui vai: ouvi, 

ou li. E, como há graça no meu nome, espero que as minhas leitoras, desde já 

minhas amigas, encontrem um pouco de graça nestas notas ligeiras...”
4
 

          Diferente de Maria Luiza na Fon-Fon, Maria da Graça escrevia muito mais sobre 

moda, penteados, literatura e enfatizava pouco sobre o cotidiano carioca, ou os eventos 

e saraus frequentados pelos mais ricos. O projeto modernizador e civilizador burguês no 

Brasil visava o ideal de progresso material e social, mas, ao mesmo tempo que 

introduziu mudanças, assegurou a manutenção da ordem patriarcal e aristocrática. 

Assim, as publicações voltadas ao público feminino se ocupavam de assuntos como os 

de cuidados com o lar, moda, beleza, culinária e literatura. Era assim que, muitas vezes 

as mulheres ganhavam espaço nas matérias e propagandas das revistas de maior 

circulação, como colaboradoras nas colunas e seções femininas. Podemos perceber 

abaixo como Maria da Graça descrevia o que seria uma boa conquista feminina: 

                                                           
3
 “Do meu diário”. Fon-Fon. Anno XVI, n. 41, 14 de outubro de 1922. 

4
 “Bellezas e extravagancias da moda”. O Malho. Anno XVII, n. 829, 3 de agosto de 1918. 
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“Para as mulheres, pentear é um verbo importante, tão importante que o 

substantivo vindo delle faz parte das victorias femininas... O penteado, na 

offensiva da paixão, ficou sendo a grande arma irresistível. É o penteado que 

dá a physionomia aquelle não sei quê logo transformado pelos homens em 

sentimento, nas suas almas sempre abertas...”
5
 

          Maria da Graça é mais uma escritora que reafirma os conceitos patriarcais de que 

o sucesso da mulher na vida está em agradar e conquistar um homem (ou um 

casamento), e que tudo que a mulher faz está relacionado a esse objetivo, como por 

exemplo um penteado ou uma vestimenta. É importante destacar que esta preocupação 

em divulgar o ideal feminino do recato vinha em grande parte das mudanças que 

estavam ocorrendo nos hábitos femininos na medida em que novas expectativas de 

futuro, do novo, chegavam até as mulheres de diferentes classes sociais. Sobre a revista 

Careta, analisando suas primeiras edições, encontramos duas colunas no ano de 1908: 

uma que se chamava “Conselhos Domésticos” escrita por uma mulher chamada de Xixi 

Malmequer e a outra “Oráculo” escrita por Mme. De Thebes, considerada ironicamente 

uma grande mística francesa que adivinhava o que iria acontecer. Ela apresentava os 

eventos como um horóscopo da semana: 

“Domingo – Grande concurrencia aos cynematographos. 

Segundafeira 

– Quem perde tempo e dinheiro perde dinheiro duas 

vezes, porque tempo é dinheiro. Tempo e dinheiro ou dinheiro duas 

vezes perderá quem não jogar jacaré. 

Terçafeira 

– Em Goyaz, depois da uma da madrugada e antes da 

meia noite, uma gallinha dará a luz á um ovo. 

Quartafeira 

– Si não chover haverá Corso em Botafogo. 

Quintafeira 

– Os jornaes matutinos publicam as deliberações 

tomadas pelo governo no despacho collectivo da véspera. 

Sextafeira 

– Dia cabuloso; joguem na cobra que é bicho sarado. 

Sabbado – Apparecerá o 2º numero da Careta: grande alegria popular”
6
. 

 

 

          De Thebes utiliza recursos humorísticos para destacar o cotidiano do Rio de 

Janeiro. Temas como: o jogo do bicho, os cinemas, política e economia, faziam parte do 

seu horóscopo da semana
7
. Textos satíricos escritos possivelmente

8
 por uma mulher nos 

motivam a analisar ainda mais esta autora ao longo da pesquisa. Porém, percebemos que 

na seção “Conselhos Domésticos” a revista mantém o padrão sexista de orientação do 

                                                           
5
 “Bellezas e extravagancias da moda”. O Malho. Anno XVII, n. 831, 17 de agosto de 1918. 

6
   “Oráculo”. Careta. Anno I, n.1, 6 de Junho de 1908. 

7
 O que ela apresenta nesse horóscopo semanal provavelmente foi escrito por um/a brasileiro/a 

mesmo em tom de ironia. 
8
 Pois não podemos afirmar se era realmente uma mulher. 
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comportamento feminino. Nela Xixi Malmequer reiterava os discursos de reclusão 

feminina com os cuidados para o lar. É possível perceber que nos anos analisados, estas 

revistas, ao mesmo tempo em que apresentam mulheres com discursos diferenciados do 

padrão feminino esperado (pelo modelo civilizador burguês), ponderam com outra 

escritora com ideias conservadoras e patriarcais. Seria a junção do novo com o antigo, 

da tradição com a modernidade. Lerice de Castro Garzoni nos faz refletir sobre o 

direcionamento dado pela imprensa aos textos sobre o feminino, mesmo quando eram 

escritos pelas próprias mulheres (o que era raro): 

“A participação feminina na grande imprensa que tendia a direcionar a escrita e 

a leitura das mulheres para temas relacionados ao universo doméstico, reiterava 

a dicotomia entre esfera pública associada ao masculino e esfera privada ao 

feminino” (GARZONI, 2012, p. 25). 

 

              A partilha binária e a divisão desigual do gênero eram constantemente 

utilizadas nas revistas por meio de um discurso em torno da construção dos modelos de 

mulher e de comportamentos femininos modernos. As mulheres eram representadas a 

partir das imagens de “fragilidade e periculosidade que exigiam cuidado, zelo e 

vigilância constantes por parte do pátrio poder” (MACENA, 2010, p.8) Estas revistas 

definiam papéis de gênero determinados e procuravam difundi-los no momento em que 

as mulheres ocupavam cada vez mais os espaços públicos e atuavam profissionalmente. 

Defendemos a ideia de que os valores patriarcais oriundos ainda do período colonial se 

mantiveram presentes na construção da modernidade durante o início da República, 

principalmente no que se refere aos direitos da família e da mulher.  

          Assumindo contornos diferenciados, o patriarcalismo permaneceu nas relações 

políticas, econômicas, culturais e sociais do país. Mesmo com as mudanças que 

ocorriam, como a abolição oficial da escravidão, a imigração e o processo de 

urbanização e de industrialização, as ideias de subordinação e dependência da mulher 

em relação ao homem “se mantiveram ainda por um longo tempo, mesmo que 

disfarçadas sob um verniz de modernidade” (SCOTT, 2013, p.16).  Mesmo assim, a 

experiência dessa “modernidade” no Rio de Janeiro gerava novas expectativas para as 

mulheres. Elas começavam a vivenciar no seu tempo um prognóstico de futuro distante 

e diferente do passado, com novos horizontes de expectativas e, assim, novos objetivos 

e espaços a serem alcançados. Estas mulheres percebiam seu tempo e agiam sobre ele 

com vistas à construção do futuro, pois não há história que não tenha sido “construída 

mediante as experiências vividas e pelas expectativas das pessoas que atuam ou sofrem” 

(KOSELLECK, 2006, p. 335) e as vozes femininas citadas acima conseguiram alcançar 
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espaços importantes no seu tempo. Assim, entendemos essas conquistas como forma de 

resistência e reconhecimento. 

 

Fontes: 

Revistas O Malho, Careta e Fon-Fon que se encontram digitalizadas pela Hemeroteca 

Digital Brasileira da Biblioteca Nacional Digital Brasil. 
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