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APRESENTAÇÃO: PERPERCTIVAS HISTÓRICAS E HISTORIOGRÁFICAS

A obra, Perspectivas Históricas: múltiplas abordagens historiográficas, é
constituída por um conjunto de artigos científicos que buscam refletir sobre
diferentes temáticas e abordagens historiográficas. Nessa perspectiva, percebe-se
que revisitar o passado é importante para a compreensão do processo histórico,
bem como, seus efeitos no presente.
Diante dessas múltiplas pesquisas é possível vislumbrar um passado a partir
de diferentes temáticas e abordagens teórico-metodológicas. Deste modo, esta obra
também contribui para os estudos da História do Brasil e do mundo, tanto por
evidenciar variados olhares sobre o passado, como, também, por elencar novas
abordagens e tendências. Seguimos adiante com uma breve descrição das
pesquisas que você encontrará nesta obra.
O pesquisador, Alexandre de Brito Alves, no artigo “Desafios e
possibilidades: o local no ensino-aprendizagem de História em comunidades
rurais da Amazônia (Ensino Fundamental II)”, apresenta resultados de uma
pesquisa qualitativa direcionada à investigação da atuação de professores do Ensino
Básico, com vista de entender quais os desafios e as possibilidades ao Ensino de
História Local no Ensino fundamental II a partir do “olhar” e das experiências de
quatro profissionais que exercem a docência em comunidades rurais, no Estado do
Pará.
Em “Segregação social e desigualdade no Brasil: antecedentes
históricos”, os atores Álvaro Eduardo de Araújo Santos e Claudiana Ribeiro dos
Santos Andrade, apresentam que no Brasil existe uma infinidade de trabalhos
acadêmicos que retratam as desigualdades sociais. Contudo, salienta que é
relevante que tais estudos também levem em considerações análises históricas
precedentes. Assim, sua proposta de análise parte de uma discussão inicialmente
voltada para formação do Brasil, apresentando suas origens mais primitivas e sua
pluralidade, para posteriormente realizar uma discussão crítica e densa sobre as
desigualdades sociais existentes no Brasil contemporâneo.
O pesquisador, Artur Rodrigo Itaqui Lopes Filho, em seu artigo intitulado “A
historiografia como representação e a influência do imaginário contextual no
seu exercício”, objetiva abordar o exercício do historiador, entendendo existir
uma condição intrínseca, inerente a sua prática: a influência do imaginário
contextual, o qual o leva a interpretar seu objeto de estudo, tornando o fruto de
sua produção em uma inevitável representação.
No artigo “As dificuldades da aplicação do conceito ‘romanização’ às
atividades dos missionários redentoristas”, o autor Bruno Alves Coelho, busca
lança um olhar para o importante cenário trazido pela República no tocante às novas
possibilidades para a vida da Igreja. De forma específica, o pesquisador se debruça
na recorrente atitude dos bispos brasileiros em introduzirem em seus territórios
episcopais novas congregações religiosas europeias: a historiografia deste recorte
temporal cunhou esta política eclesiástica de “romanização”. Assim sendo, a partir
da discussão historiográfica e de documentos daquele contexto, Coelho propõem
tanto uma sequência da “revisão” deste conceito tão amplamente utilizado pelos
historiadores, bem como aponta para os limites de seu uso.
O pesquisador Bruno Einhardt Bierhals, objetiva colaborar com um estudo
teórico, aproximando conceitos e autores, num diálogo com a temática da pesquisa
proposta, a saber: desenvolver uma análise acerca da implantação da reorientação
teológica proposta pela IECLB - Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil,
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no Concílio Sinodal de 1946, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Desta
forma, seu artigo nomeado de “Conceitos em foco: referenciais para a
construção da identidade teuto-gaúcha no extremo-sul do Rio Grande do Sul”,
pretende-se articular teóricos e análises historiográficas de forma que permitam
suporte conceitual para uma melhor compreensão da identidade teuto-brasileira do
extremo-sul do Brasil.
O pesquisador Bruno Einhardt Bierhals, com o objetivo de colaborar com uma
análise crítica do capítulo intitulado “Totalitarismo no poder”, da obra “As origens do
totalitarismo: antissemitismo, imperialismo, totalitarismo” de Hannah Arendt,
elaborou o artigo “Totalitarismo em foco: o legado historiográfico de Hannah
Arendt”. Assim, foi por meio das análises de Arendt a respeito da (in) eficiência
burocrática do regime totalitário e as mudanças bruscas por ela causadas, pretendese articular análises de forma que permitam suporte para uma melhor compreensão
da atuação dos regimes totalitários.
O trabalho “Monarquia nos trópicos – Dom João VI e Dom Pedro I nas
pinturas históricas de Debret”, do pesquisador, Bruno Willian Brandão
Domingues, apresenta que Jean-Baptiste Debret, durante sua estadia no Brasil entre
1816-1831, exercerá a função de pintor histórico, mas o que chama a atenção em
suas obras, são as diferentes maneiras de representações dos monarcas. Debret ao
retratar a imagem de D. João VI, atendendo a todas as suas exigências, faz uma
crítica às tradições portuguesas. Diferentemente de Dom João VI, a forma como
Debret retratou a coroação de D. Pedro I, pode ser comparada com o modelo
fornecido por Jacques-Louis David, carregando fortes traços da pintura neoclássica.
A pesquisadora Claudiana Ribeiro dos Santos Andrade, apresenta uma
discussão acerca da prática docente do professor de história, levando em
consideração aspectos relativos à condução da disciplina a partir do artificio das
fotografias e imagens e da história local, em seu artigo intitulado “A contribuição da
História Local e da fotografia na prática docente do professor de História”.
Assim, aponta a importância dos educandos interagirem com a disciplina de forma
direta, a partir de fotografias e imagens que simbolizem o cotidiano e entorno do
aluno, sobretudo, a história local. Desta forma, o professor nesse contexto se
enquadra no papel de agente transformador.
Em “O diário carioca e suas transformações no contexto da
consolidação da hegemonia do capital internacional e do Nacional
Desenvolvimentismo”, a autora Cristina Leite Garcez, tem como objetivo a
discussão acerca das transformações jornalísticas ocorridas no interior do periódico
Diário Carioca, bem como relacioná-las às transformações ocorridas no panorama
sócio econômico no Brasil, em especial durante o governo de Juscelino Kubitschek.
Conforme a pesquisadora, o artigo possui como meta trazer à tona conceituações
gramscianas, afim de que seja possível identificar de que forma o Jornal aqui em
análise se encaixa na ideia de instituição edificadora de uma hegemonia, tomando
mais uma vez emprestado, um tempo utilizado pelo filósofo italiano Antonio Gramsci.
O autor Danilo José Noronha, em seu artigo “O uso político de medidas
sanitárias e estratégias de imunização no Brasil do início do Século XX”,
apresenta que no cenário atual, onde uma doença coloca o Brasil e o mundo frente
a uma pandemia, um debate vem à tona: o uso político de medidas sanitárias por
políticos e governantes brasileiros ao longo da nossa História. Neste contexto, o seu
artigo visa lançar um olhar para a cidade do Rio de Janeiro no início do século XX,
onde um projeto sanitário transforma a cidade em palco da maior revolta urbana de
nossa história.
Em “O governo de João Goulart nas páginas da imprensa”, a
pesquisadora Dayane Cristina Guarnieri, aborda os momentos finais do governo
8
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Goulart, por meio, da análise de conteúdo dos discursos dos grandes periódicos
como: Última Hora, Jornal do Brasil e O Estado de S. Paulo. A utilização do texto
jornalístico visou analisar a construção da imagem do governo veiculada antes do
golpe de Estado ocorrido no Brasil em 1964, para assim, compreender como ela
contribuiu para criar justificativas que legitimassem a deposição de um governo
eleito e constitucional.
O artigo “Reflexões sobre a figura heroica de Cabralzinho no ensino de
História”, de Diovani Furtado da Silva, apresenta o Cabralzinho como sendo uma
figura controvérsia da historiografia amapaense. E, desta forma, elaborou seu
trabalho com o objetivo de refletir sobre a figura “heroica” de Cabralzinho em sala de
aula, partindo das problemáticas se os profissionais de História consideram e
trabalham ele em sala de aula como herói.
A pesquisadora Fabíola Peres de Souza, em seu artigo intitulado “Oficiais de
alta patente: vidas e trajetórias construídas no interior da Caserna”, objetiva
acompanhar a trajetória dos militares do exército brasileiro, que iniciaram suas
carreiras a partir da década de 1910 e tornaram-se oficiais de alta patente. Assim,
apresenta a construção de um corpus documental constituído com base nos
princípios prosopográficos, ou seja, acompanhar os diferentes aspectos da vida de
um individuo, nesse caso: ascensão à patentes, relações interpessoais e conflitos
internos.
Os autores Fernando Ben Oliveira da Silva e Thiago Cedrez da Silva, no
trabalho intitulado “Perspectivas históricas sobre Sigmund Schlomo Freud”,
visam apresentar uma perspectiva histórica sobre a vida e obra de Sigmund Freud,
comumente conhecido como o “pai” da psicanálise.
O trabalho “Imigração no Brasil e seus desdobramentos: um estudo
sobre a imigração italiana”, da pesquisadora Franciele Brazoli Luchetti, objetivou
caracterizar o movimento do processo de imigração no Brasil desde sua era colônia
através de embates sociais, políticos e econômicos, nos quais despertaram os
interesses de países europeus devido à sua complexidade exploratória. Este artigo
analisou a conjectura italiana no transcorrer dos séculos XIX e XX, no intuito de
demonstrar aspectos importantes que impulsionaram o decurso da imigração para o
Brasil, visto que a imigração italiana corrobora enquanto um dos fenômenos que
auxiliaram na organização e no desenvolvimento da sociedade brasileira.
O autor Francisco de Paulo D’Avila Junior, no artigo “Ditadura militar no
Brasil e os impactos na cena teatral”, buscou analisar o impacto da censura e da
violência, impostas pela Ditadura Militar Brasileira na produção teatral da época.
Para tanto, recorreu a diversos textos e relatos que dão conta desta passagem da
história do país, e a exemplificação através do trabalho de três grupos: Teatro
Oficina, Teatro de Arena e Ói Nóis Aqui Traveiz.
O pesquisador Gabriel Pereira Cunha, apresenta no seu estudo intitulado
“Arte Sacra como gerador criativo na arte brasileira” que a arte sacra pode ser
utilizada como um resgate histórico e cultural em uma sociedade onde cada homem
é parte fundamental de um todo. Assim, a história dessa sociedade pode ser
lembrada a partir de sua produção artística. Neste sentido, a importância da
preservação recebe novo foco em detrimento da imprescindível consciência da
redução do impacto provocado pela busca de riquezas. Isso leva a uma nova
consciência do cuidado para com os objetos e edifícios sagrados contribuindo
drasticamente para que seja um povo vivo e que saiba valorizar aquilo que é
genuinamente arte brasileira.
O pesquisador Giovane Silva Balbino, no trabalho nomeado de “A escola
profissional Delfim Moreira em Pouso Alegre/MG: a liturgia do trabalho na
primeira metade do século XX”, analisa o papel da Escola Profissional Delfim
9
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Moreira na formação de uma mão de obra qualificada na sociedade pouso
alegrense. Para tanto, utiliza-se de alguns exemplares de jornais, de fotografias e
de obras “memorialistas”, assim como de (ARDUINI, 2015) e (MICELI, 2009), no
que tange ao papel da Igreja Católica no período histórico e em relação a
educação profissional parte das concepções de (CUNHA, 2005) e (QUELUZ,
2000).
Em “Igreja e estado: a promulgação do “Édito De Tessalônica” que
definiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano”, o autor do
artigo Gustavo Henrique Apoloni Aguera, evidencia que a sociedade romana dos
primeiros séculos, passou por diversas transformações que a afetaram
profundamente e, de um modo especial, o Cristianismo obteve um grande destaque
que marcou diretamente o mundo antigo. Assim, seu artigo, tem o objetivo de
evidenciar a oficialização do Cristianismo como religião oficial do Império Romano
por Teodósio I, e seu impacto na sociedade romana do século IV, composta por
diversas expressões religiosas.
O pesquisador Henrique Pereira Lima, no artigo “A historiografia
nacionalista brasileira: implicações no processo de construção da nação”,
busca elucidar alguns aspectos fundamentais da historiografia brasileira dos séculos
XIX e XX, a qual ao atender demandas do Estado nacional, também subsidiou a
construção do nacionalismo brasileiro. Entre estes aspectos recebem destaque a
questão das fronteiras (territoriais e étnicas) e a interpretação histórica pautada na
hegemonia étnico-cultural lusitana na formação histórico-social do Brasil.
As pesquisadoras Isauira Cristina Frota Ximenes, Michelly Alcântara Silva e
Milena Cristina Nunes Rêgo Lustosa, em seu artigo “Entre memória coletiva e
lugar de memória: a importância do pólo cerâmico de Teresina-PI para os
artesãos”, visam abordar e relacionar a memória constituída pelos artesãos em
torno do Polo Cerâmico do bairro Poti Velho em Teresina-PI e o fazer laboral, de
modo que se evidencie tanto aspectos manuais, artesanais quanto artísticos,
criativos, se tendo por horizonte a existência do lugar físico e simbólico do espaço
geográfico de sua ocupação.
Em “Movimentos sociais e a sua influência na construção da política
brasileira”, os autores José Milton Martins de Freitas e Tatiane Tenório da Gama
Leite, destacam que os inúmeros movimentos sociais ao longo da história do Brasil
exerceram forte influência na construção de sua estrutura política. Assim, seu artigo
analisa, a partir de uma revisão bibliográfica, os principais movimentos sociais do
brasil e suas influências nas decisões políticas, que afetam também o campo
jurídico. Conforme o autor, é verificado essa correlação, bem como a influência das
mídias sociais, que vem revolucionando a organização desses movimentos.
No artigo “Entre a autonomia e a subordinação: Tomás de Aquino e a
teoria do Plenitudo Potestatis”, dos pesquisadores Kellen Jacobsen Follador e
Leandro do Carmo Quintão, evidencia que durante a Idade Média os debates em
torno da teoria plenitudo potestatis se intensificaram devido o desejo dos pontífices
de subordinar o poder temporal ao espiritual. Desta forma, seu artigo comenta a
obra De regimine principum de Tomás de Aquino levando em consideração sua
contribuição no debate acerca das esferas de competência entre poder secular e
eclesiástico.
O autor Lucas Bitencourt Fortes, analisa a aliança do Hitlerismo com o
Capital, buscando identificar suas consequências e motivações, tendo como base,
fundamentalmente, o período de 1920 a 1934, em seu artigo “A traição de uma
ideia: aliança do hitlerismo com o capital”. A partir de um contexto introdutório, o
autor parte para a compreensão do financiamento, por parte de grandes e
poderosos setores da sociedade alemã, para a ascensão do Hitlerismo e da
10
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consequente traição do ideário Nacional Socialista e perseguição de uma parcela de
seus adeptos. Além de analisar um recorte da história global, o pesquisador propõe
a possibilidade de compreender como a ânsia por poder e por lucro se entrelaçam,
deixando marcas consideráveis na história.
O pesquisador Marcos Rafael Guedes Cabral, apresenta em seu estudo
intitulado “Força Expedicionária Brasileira: dias há muito esquecido”, sobre o
envio das tropas brasileiras para a Segunda Guerra Mundial. Nela o autor aborda o
que levou o então presidente Getúlio Vargas a decidir a participação do Brasil no
conflito, um assunto bastante marginalizado pela historiografia brasileira. Ressalta, a
peculiaridade do recrutamento dos soldados brasileiros em uma nação onde a
cultura belicista há muito andava esquecida. Já se passava, mais de setenta anos
da Guerra do Paraguai. Neste contexto é criada a FEB (Força Expedicionária
Brasileira). Em pouco tempo, conforme o autor, os heróis brasileiros caíram no
abandono e no esquecimento.
A autora Maria Luiza Marconi Seixas Urselino, discute que os regimes
políticos vividos nos países da América Latina no século XIX colocaram sua história
em um local distinto ao de outras regiões. Assim, no decorrer deste século, diversas
foram as mudanças políticas, econômicas e sociais ocorridas na região. Seu estudo,
“O projeto de uma nação zona fronteiriça entre o Brasil e Bolívia – (18501880)”, buscou compreender a fluidez das fronteiras brasileiras e sua importância
dentro do processo de consolidação da Nação, bem como a população que
perpassa a região de maneira indiferente às delimitações da fronteira.
Em “A sociedade de cultura artística de Sergipe (SCAS) na cena cultural
sergipana: memórias e trajetórias (1960-1970)”, a autora Mayra Ferreira Barreto,
tem por finalidade estudar as memórias, as trajetórias e as apresentações da
Sociedade de Cultura Artística Sergipe (SCAS) no estado de Sergipe, entre os anos
de 1960 e 1970. Assim, visa contribuir para a historiografia de Sergipe, além de
valorizá-la, na medida em que há poucos estudos sobre a Sociedade de Cultura
Artística de Sergipe, em âmbito local e nacional.
O autor Pablo Gatt, em seu trabalho intitulado “Por que insistem em nos
chamar de medievis? Os resquícios de uma suposta Idade Média no Brasil do
século XXI”, discute as assimilações entre a sociedade brasileira dos últimos anos
e a Idade Média. Em vista disso, temas que versam o corpo, a sexualidade e a
diversidade religiosa quando fogem ao padrão ou ao tradicional ainda são taxados
como errôneos. Segundo o autor, essas diversidades, contrárias às normas,
recebem rótulos negativos e são taxadas como necessárias de correção, sendo
essas práticas negativas o que o senso comum atribui como uma volta ao Medievo.
No artigo “Tradições e mudanças: as metamorfoses históricas, sociais e
econômicas empreendidas e apreendidas na região do polo cerâmico de
Teresina-PI”, os autores Michelly Alcântara Silva, Milena Cristina Nunes Rêgo
Lustosa e Sebastião Fortes de Oliveira Júnior, buscam compreender de maneira
histórica, social e econômica as transformações ocorridas na região do Polo
Cerâmico do bairro Poti Velho na cidade de Teresina-PI. Para tanto, buscam
interrelacionar os saberes laborais tradicionais dos oleiros e os saberes artísticos e
criativos dos artesãos.
A autora, Tamara Graciela Fernandes, busca compreender a representação
da mulher negra em “As Vítimas Algozes” de Joaquim Manuel de Macedo, publicada
dezenove anos antes da Lei Áurea. Para a construção da análise, no artigo intitulado
“A representação da mulher negra na obra ‘As Vítimas Algozes’”, ela fez um
breve panorama em torno da escravidão contextualizando a mulher negra (a
escrava), para que mais tarde buscar entender as ideias do referido autor.
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Em “Da formação crista à luta operária: a contribuição da Igreja
Católica no desenvovimento político-sindical dos metalúrgicos em Manaus
(1980-1983)”, Vanessa Cristina da Silva Sampaio, ao considerar a influência da
Igreja Católica na formação dos movimentos sociais de base na década de 1980 e
ascensão do movimento grevista, elabora seu artigo com a finalidade de discutir a
contribuição da Pastoral Operária na formação político- sindical dos metalúrgicos em
Manaus no período de 1980-1983.
Por fim, a autora Viviane Leticia Glienke em sua pesquisa “O Partido
Republicano Rio- Grandense e a política local” discute como a história de Santo
Ângelo representada pela ação política de Bráulio Oliveira é demonstrativa das
práticas políticas típicas da República Velha, ou seja, as relações entre o poder
federal, estadual e, por fim, o local. Assim, seu trabalho se pretende a analisar o
poder do PRR e toda a discussão teórica sobre a política castilhista e ideologia
positivista, até como o poder se dava em Santo Ângelo.
Estimamos que tenham todos, uma boa leitura e reflexões.

Os Organizadores
Thiago Cedrez da Silva
Elvis Silveira Simões
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DESAFIOS E POSSIBILIDADES: O LOCAL NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE
HISTÓRIA EM COMUNIDADES RURAIS DA AMAZÔNIA (ENSINO
FUNDAMENTAL II)1
Alexandre de Brito Alves2
Resumo: Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa qualitativa direcionada
à investigação da atuação de professores do Ensino Básico, com vista de entender
quais os desafios e as possibilidades ao Ensino de História Local no Ensino
fundamental II a partir do “olhar” e das experiências de quatro profissionais que
exercem a docência em comunidades rurais, no Estado do Pará. Eles atuam em
localidades pertencentes a municípios diferentes, embora no mesmo Estado. A
problemática que impulsionou esta pesquisa: foi a de investigar-se quais os desafios
e as possibilidades que esta abordagem metodológica permite ao Ensino de História
e a formação de consciências críticas sobre os problemas da realidade social do
alunado e da democracia no Brasil atual.
Palavras-Chave: História Local. Ensino-aprendizagem. Ensino de História.
Introdução
Para fim deste estudo, considera-se História Local como uma abordagem
metodológica ao Ensino de História, ou seja, percebida como um caminho à
construção do conhecimento do regional, do nacional e do global, pois, entende-se
que os fatos ocorridos no local têm, de alguma maneira, ligação com os
“acontecimentos globais”. Os sujeitos sociais do lugar se movimentam “carregados”
de ideias, crenças, valores e ideologias que são construídas pela superestrutura,
porém, existem particularidades em cada localidade: rua, avenida, bairro, cidade, ou
experiência familiar, que podem ser entendidas de forma intrínseca ou extrínseca. O
local apresenta ao historiador muitas variedades de possibilidades para adentrar no
“mundo social”, o que corrobora na compreensão das mudanças e das
permanências na vida dos homens ao longo do tempo.
Na bibliografia que trata do assunto História Local, observam-se outras
denominações como estratégia de ensino, abordagem de ensino e/ou estratégia
pedagógica. Em grande volume, a literatura aventa a História Local como meio a se
atingir um Ensino de História endereçado à formação do cidadão democrático.
De modo geral, pode-se compreender História Local como estudo de
pequenas cidades, de vilas, de bairros e até de ruas. Tais podem se utilizadas como
espaço de pesquisa do historiador. Com efeito, o professor usa os saberes
empíricos como domínios metodológicos ao entendimento da História Geral, pois:
A história local tem o intuito de estudar realidades locais com o uso de uma
metodologia variada e sem excluir as ligações possíveis. O espaço na nova
análise não se restringe ao político-administrativo, mas foca o estudo do
local. Este, por sua vez, pode ser entendido como um lugarejo, aldeia, vila,
bairro e cidade. Se valoriza nessa perspectiva uma visão do homem como
agente social, econômico e político da História, não uma parcela da
população, mas a totalidade das pessoas (NASCIMENTO Jr. 2016, p. 05).
1

Este texto foi escrito como trabalho monográfico para a conclusão do curso de Especialização
(Lacto Sensu) em Metodologia do Ensino de História, Faculdade Dom Alberto (2020).
2 Graduado em História pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Tem Especialização em Ciências
Ambientais e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (IFPA). Mestre em Sociologia e
Antropologia pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Doutorando em Sociologia (UFPA).
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No Brasil temas relacionados a Historia Local foram sugeridos nas décadas
de 1970 e 1980 com propostas curriculares direcionadas às abordagens dos estudos
sociais, endereçadas em partir da realidade do aluno (GERMINARI; BUCZENKO,
2012). Segundo Manoel Nascimento Jr (2016), no Brasil, atualmente, há crescente
interesse dos historiadores pela História Local, pois ampliaram-se apresentações de
trabalhos acadêmicos e outras abordagens em torno desta temática.
Por conta do interesse em conhecer a respeito do uso da História Local como
caminhos metodológicos. Este estudo monográfico apresenta, a partir da percepção
de professores de História, os desafios e as possibilidades que essa abordagem
proporciona ao ensino desta área do conhecimento.
Este estudo visa compreender como docentes de História trabalham o Ensino
de História Local, como caminho ao desenvolvimento da aprendizagem da Ciência
Histórica. Para responder esses questionamentos, recorreu-se ao contato com
quatro profissionais que atuam em diferentes municípios, localizados no Estado do
Pará, quais sejam: Taquandeua e Vila dos Pescadores, pertencentes ao Município
de Bragança-PA; 3 Gleba 13- Zona Rural, pertencente ao Município de Ipixuna do
Pará, 4 e Município de Augusto Corrêa. 5 Os docentes são todos graduados em
História, e atuam no Ensino Fundamental II do Ensino Público, também conhecido
como Ensino Fundamental Maior, que consta do 6º ao 9º ano. A idade do público
varia entre 11 a 14 anos. Embora haja, também, alunos com distorção idade-série,
fenômeno, este, ainda elevado em cidades no Pará.6
As informações utilizadas como fontes a este estudo foram obtidas por meio
de questionários semiabertos, respondidos pelos docentes, constando de três
perguntas discursivas e uma objetiva. Os nomes dos contribuintes e as escolas onde
trabalham serão preservados e, apenas, serão apresentados como entrevistando M,
E, C e A, que são as letras do primeiro nome dos cooperadores. As escolas serão
denominadas de M’, E’, C’ e A’.
Quanto aos gêneros dos colaboradores, são dois homens M, E e duas
mulheres C e A. Suas idades são M tem 37 anos, E tem 30 anos, C tem 52 anos e A
tem 31 anos. O tempo de serviço no ensino na localidade em que atuam, inclui-se M
com 15 anos,C com 3 anos, E com 2 anos e A com 1 ano. Dos professores, 3 são
formados pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e um pela Universidade
Estadual Vale do Acaraú (UVA).
Devido à necessidade de afastamento social à proteção de contágio do
SARS-COVID-19, o questionário aplicado foi respondido de maneira remota,
enviado e recebido via WhatsApp, entre os meses de maio a junho de 2020.
O local como lugar à construção do conhecimento histórico

3

Município brasileiro, localizado no Nordeste do Estado do Pará. Tem uma população de 124.184
habitantes. Site: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bragan%C3%A7a_(Par%C3%A1). Acesso: 05 jul. 2020.
4 Município brasileiro, localizado na Mesorregião do Nordeste Paraense. Tem uma estimativa
populacional de 62.455 em 2018. Site: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ipixuna_do_Par%C3%A1. Acesso:
05 jul. 2020.
5 Município brasileiro, localizado no Nordeste do Estado do Pará. Em 2010 sua população estipulada
era de 40. 435 habitantes. Site: https://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto_Corr%C3%AAa. Acesso: 05 jul.
2020.
6 “Pará apresenta queda na taxa de distorção idade-série”. Encontrada em <agenciapara.com.br>.
Acesso em: 17 de jul. 2020.
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O lugar em que o sujeito aprendiz habita é importante para o ensino de
qualquer área do conhecimento, e a História, não é diferente. Isso decorre,
principalmente, porque, no âmbito da História, o professor, geralmente, trabalha com
conceitos abstratos aplicados para o entendimento de fatos do passado, em muitas
às vezes um “passado muito longínquo”, que parece demasiadamente distante da
vida cotidiana dos alunos, o que, obviamente, pode deixá-los desinteressados sobre
o assunto tratado pelo professor. Por conta disso, há o interesse em fazer do “Lugar”
um meio atraente para demonstrar, empiricamente, como as ações de homens do
passado deixaram marcas na realidade, o que pode contribuir ao interesse dos
discentes.
Os “Parâmetros Curriculares Nacionais Terceiro e Quatro Ciclos do Ensino
Fundamental”, de 1998, orientam a necessidade de o professor utilizar o estudo do
meio, que pode ocorrer:
Nas visitas, nos passeios, nas excursões, nas viagens, ou mesmo nos
estudos da organização do espaço interno à sala de aula ou à escola,
quando o professor quer caracterizar estas atividades como estudo do meio
é necessário que considere uma metodologia específica de trabalho, que
envolve o contato direto com fontes de informação documental encontrada
em contextos cotidianos da vida social ou natural e que requerem
tratamento muito próximo ao que se denomina pesquisa científica (PCN,
1998, p. 93).

Compreende-se, nessa seara, que o estudo do meio não deve existir
simplesmente para afirmar as explicações expostas no livro didático, ao contrário, o
profissional, em acompanhamentos dos alunos, deve realizar organização
metodológica de pesquisa e organização de novos conhecimentos, “levantamentos
de questões, observação de campo, confrontação entre os dados levantados e os
conhecimentos já organizados por pesquisadores, interpretação, organização de
dados e conclusões” (PCN´s, Idem). Assim sendo, o historiador utiliza o local para
ajudar os alunos à aprendizagem através da observação e também a realização de
pesquisa em conjunto com os estudantes, contribuindo, desta feita, para a
construção de uma aprendizagem construtivista.
Constata-se no PCN que o objetivo não é fazer dos alunos “pequenos
historiadores”, mas torná-los capazes de observar, extrair informações e interpretar
características da realidade em seu entorno. É possível, por meio da observação da
realidade local, relacionar os acontecimentos do lugar com os fatos históricos, o que
tende a contribuir ao entendimento da História como fenômeno da vida, e não uma
mera abstração, distante da realidade dos estudantes.
Desafios e possibilidades na utilização do local ao Ensino de História
Existem desafios e possibilidades a se trabalhar a História Local em contexto
da região amazônica, em tal caso, o nordeste do Pará. Esta é uma região composta
por muitas comunidades rurais, e as próprias cidades se confundem com os meios
rurais, pois há grande transição entre os habitantes, que circulam da cidade ao
campo e do campo à cidade (ALVES, 2017). Assim sendo, trabalhar com História
Local é lidar com um meio rico em memória e cultura, uma vez que a tradição oral,
ainda, tem grande importância para os habitantes locais.
O professor em companhia dos alunos pode ter acesso a informações do
passado por meio de contatos com pessoas idosas, e muitas delas ainda realizam
atividades de trabalho na agricultura e na pescaria, sistemas econômicos fortes
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nessas regiões. Toda essa riqueza da cultura material e imaterial é uma
possibilidade a se trabalhar a História Local. Sobre o uso do local, a professora C,
atuante na escola C’, respondeu que:
As facilidades vêm através de aulas passeio, de entrevistas com a
comunidade, a vivência com moradores antigos da comunidade, as
proximidades do contexto histórico da comunidade, as vivências dos alunos
no meio em que vive inserida sua própria identidade.

Os alunos da professora C, pertencente à comunidade de Taquandeua,
convivem em ambiente onde a tradição oral é forte e há intenso contato com
pessoas mais velhas e, existem, também, modos de vida baseados na economia
tradicional, na pesca e na agricultura, a Vila, inclusive, se encontra às proximidades
do Rio Caeté,7 fonte de obtenção de recursos para muitos habitantes de Bragança.
Essa forma de vida auxilia na possibilidade do professor de história utilizar os
instrumentos da própria realidade para interagir sobre os conhecimentos da História
com os alunos. Aspectos da religiosidade e do folclore, por exemplo, podem ser
bastante explorados na localidade como construção do conhecimento, a partir dos
saberes do e no lugar.
A entrevistada A – que trabalhou durante um ano na Vila dos Pescadores na
escola A’, numa localidade litorânea, que contempla à praia de Ajuruteua (polo
turístico de Bragança) – destaca a importância do lugar ao estudo sobre o meio
ambiente enquanto parte da história humana, já que “a facilidade que muitos alunos
poderiam visualizar os acontecimentos no âmbito da natureza, pois se trata de um
lugar litorâneo, onde a população reside da pesca e da agricultura”. Aqui, a
professora destacou que, devido à existência da praia – fonte da pesca –, e do
manguezal, ambiente onde se retira espécies que servem à alimentação e ao
comércio como o camarão e o caranguejo-uçá, possibilita o acesso a lugares
interessantes ao estudo do local. A disponibilidade de águas e florestas em
ambulância possibilitou à docente trabalhar questões relativas à história e à relação
homem e natureza, dialogando, portanto, com a realidade disposta ao alunado.
O entrevistado E, que exerce a docência na escola E´, pertencente a
comunidade do Gleba 13- Zona Rural de Ipixuna do Pará, não deu muitos detalhes
sobre as possibilidades em trabalhar a História Local enquanto abordagem
metodológica, entretanto, considerou que a receptividade das pessoas do lugar é um
fator positivo para abordagens de ensino diferenciadas.
O colaborador M, o docente com mais experiência no Ensino Fundamental, foi
mais direto na reposta sobre a facilidade em se trabalhar a História local como
abordagem metodológica ao Ensino de História, considerou que há “Adesão dos
alunos”. Não houve mais informações sobre como provoca essa adesão. Também
foi direto ao responder sobre as dificuldades, qual seja: “Ausência de Recursos
materiais”. Embora não tenha especificado quais, de fato, são esses recursos
materiais ausentes. A respeito da consideração de M, frisa-se que muitas escolas
públicas, sobretudo, ainda lidam com ausência de materiais, tais como: meios de
transportes; computador; equipamentos fotográficos e outros que podem corroborar
no trabalho com metodologias endereçadas ao ensino do local, que necessita de
recursos metodológicos diferenciados. Em artigo “A importância dos recursos
didático para o processo ensino-aprendizagem”, Tomaselli et al (2017) destaca que
a maioria dos professores de uma escola pública de Maringá considera importante o
7

Rio que banha a cidade de Bragança.
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uso de recursos didáticos diferenciados e por isso os utilizam em momentos
específicos de suas atividades em sala de aula. Contudo, no mesmo estudo,
constatou-se que “[...] alguns educadores ainda preferem métodos mais tradicionais
de ensino visando o maior domínio da sala de aula, bem como, encontram
dificuldades devido à falta de recursos e estruturas [...]” (TOMASELLI, 2017, p. 21).
Os recursos didáticos diferenciados exigem do docente, além de domínios de
tecnologias digitais, a disposição, também, em trabalhar com metodologias
diferenciadas, algumas fora da sala de aula e da escola.
Também sobre as dificuldades a professora C, apontou que esta “vem através
do pouco tempo de hora aula, da falta de apoio pedagógico”. Aqui, recorre-se ao não
apoio da equipe escolar em propiciar ao docente tempo e disponibilidade a ser
trabalhar metodologias focadas ao estudo do local. Sobre isso, é importante o
predomínio do “conservadorismo metodológico”, ainda muito forte no sistema de
ensino brasileiro e, isso, consequentemente, apresenta-se como um elemento que
dificulta novas abordagens, pois o professor deve cumprir seu horário “dentro da
sala”, e há pouco incentivo para atividades “extra-classes”.
A entrevistada A, por seu turno, considerou que o desafio a trabalhar a
História Local, e a falta de “atenção dos alunos, dispersão dos alunos. Falta de
concentração. Os alunos saíam da escola nas horas das aulas. Falta de
envolvimento”. Em conversa pessoal com a colaborada, ela disse que os alunos são
muitos dispersos, mesmo para atividades fora da sala de aula. Disse existir muitos
problemas sociais como o uso de drogas e a prostituição, o que dificulta o interesse
do alunado pelas atividades, uma vez que estes priorizam a vida extraescolar.
Para o professor E, as dificuldades em trabalhar História Local decorrem pela
“distância entre a minha realidade (indivíduo nascido e criado na capital do estado) e
a realidade dos meus alunos (zona rural de uma cidade do interior do estado)”. O
docente, apesar de reconhecer a receptividade da comunidade a si, considera que
existe uma barreira social-espacial entre ele e os discentes, pois trabalha em
comunidade distante do centro urbano. As barreiras culturais também podem ser
desafiantes para trabalhar o ensino da realidade local.
Os docentes entrevistados consideram a receptividade, as vivências dos
alunos, as riquezas naturais e a tradição oral como possibilidade a se trabalhar a
História Local. O docente pode utilizar essas searas de possibilidades para labutar a
identidade, o folclore, a economia e as histórias de vida ao Ensino de História. Por
outro, os desafios transitaram entre o desinteresse dos alunos pela disciplina, o que
não é uma exclusividade, nem da disciplina História e nem das localidades, onde os
professores trabalham. Morales e Alves (2016) argumentam que uma das
dificuldades pela qual passa a educação no Brasil, é o desinteresse e a apatia dos
alunos, diante das atividades escolares.
História Local como abordagem ao Ensino de História
O contato com o local é importante ao Ensino de História, pois possibilita ao
estudante relação com a realidade. É possível observar – nas ruas, bairros e
cidades em que está situada a escola, ou em que reside o estudante – movimentos
e ações humanas que podem ser ligadas aos processos sócios históricos de âmbito
global. Por exemplo, o discente ao observar a destruição de uma floresta para
construção de uma estrada, pode notar que há interesses políticos e empresariais
em estabelecer uma rede de ligação de mercadorias entre empreendimentos locais,
e que, consequentemente, tem ligação, no âmbito mais geral, com o
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desenvolvimento do Capitalismo no Ocidente. Um modelo econômico baseado no
lucro empresarial e na expansão das trocas comerciais, por mais que isso custe a
destruição da fauna e da flora. Destarte, o Local possibilita a “abstração do geral”, o
que pode tornar a História uma disciplina menos exaustiva. O aluno encontra, neste
caso, um referencial empírico para abstrair como os processos globais influenciam
as ações, tramas e ideologias do “global” que circulam no “local”.
Evidentemente que isto varia de lugar para lugar, e o professor de História
deve saber utilizar os instrumentos que estão à sua disposição para melhorar o
processo de ensino-aprendizagem. Ao ser perguntada sobre a importância da
História Local ao Ensino de História, a entrevistada A, respondeu
Possibilita que o aluno tenha uma visão da microhistória para que ele
compreenda o âmbito mais geral da História. Oferece a oportunidade de os
discentes conhecerem os acontecimentos e as mudanças que estão
presentes no lugar onde moram.

Na interpretação da professora, o aluno, através da observação do lugar –
denominada por ela: microhistória8 – possibilita o conhecimento das transformações
que ocorrem na espacialidade que este mora. Estes fatos, quando “olhados” pelos
estudantes possibilitam a eles à compreensão sobre as mudanças que ocorrem no
lugar e também no geral.
A resposta dada por A relaciona-se com a fornecida pelo professor E, que o
fez da maneira seguinte:
História Local é poderosa ferramenta de aproximação do aluno ao
conhecimento histórico, pois o discente percebe a relação entre a sua
realidade comunitária e os processos históricos. O gatilho da História Local,
ou Regional permite aos jovens e crianças ligar a disciplina a questões do
presente, ou seja, sai de cena a sisudez da “história decorativa ou simplória”
e entra a história estudada para se entender os conflitos da sociedade atual.
(Entrevista concedida pelo professor E).

O professor E considera relevante o Ensino de História Local, pois o aluno
pode compreender que a história é feita “por homens de carne e osso” e não apenas
por um conjunto de datas e acontecimentos que parecem está distante da realidade
do alunado. A História é construída por humanos e seus jogos de força, poder,
dominação, resistências e lutas por direitos, ou seja, os conflitos que estão inseridos
na sociedade. O local, aqui, apresenta-se como possibilidade a ser mostrar as
disputas e os conflitos que compõem a vida dos homens e que, portanto,
movimentam e constroem a História.
O professor M, no âmbito de suas respostas objetivas, considerou que a
História Local é importante para “entender o mundo a sua volta, para poder inferir na
sociedade”. Apesar de a resposta ser direta, é óbvio que o conhecimento do local é
importante, também, para ações práticas de estudantes e de professores que
pretendem transformar a realidade, por meio de ações políticas.

8

Na historiografia, a microhistória consta de uma abordagem que tenta compreender as mudanças
históricas a partir da investigação do particular, das experiências de um indivíduo e de um pequeno
grupo de sujeitos, o historiador, portanto, reduz a escala de observação para interpretar e
compreender fatos despercebidos pela historiografia do geral. Cf. REVEL, Jacques. Micro-história,
macro-história: o que as variações de escala ajudam a pensar em um mundo globalizado. Revista
Brasileira de Educação, v. 15, n. 45 set./dez. 2010.
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Resposta objetiva também foi fornecida por C, que escreveu “porque através
da história local o aluno vai conhecendo sua própria identidade”. Em razão do
contato com pessoas mais velhas e também lugares e/ou patrimônio os estudantes
passam a ser compreender enquanto sujeitos construtores de história e, desta feita,
passam a sentirem-se parte de uma identidade local ou regional.
Todos os professores que responderam o questionário reconhecem que a
História Local é um instrumento auxiliador ao ensino-aprendizagem em História, que
pode corroborar ao conhecimento de fatos e conceitos históricos e facilitar no
reconhecimento e no entendimento de ações políticas e de ações de movimentos
identitárias que envolvem os sujeitos sociais que vivem próximos e que interagem
com os estudantes do Ensino Básico.
História Local e prática docente
Por fim, nesta parte do estudo, se discute os trabalhos realizados pelos
docentes com História Local. O objetivo, além de conhecer a realidade em que os
informantes estão inseridos, foi saber se eles trabalham a História do lugar no
âmbito do ensino da Ciência Histórica. Sobre isto, a contribuinte C, disse ter
realizado um projeto sobre os saberes da produção “de mandioca na comunidade de
Taquandeua, esse trabalho foi fruto de uma pesquisa que se dedicou a investigar os
saberes culturais dos produtores artesanais de farinha de mandioca da
comunidade”. Nesta seara, a professora realizou uma atividade enfocada na
produtividade da mandioca, que compõe ingrediente basilar da alimentação dos
habitantes de Bragança e outras regiões, no Pará.
A entrevistada A, por seu turno, realizou uma feira de ciência na Vila dos
Pescadores, “mostrando imagens da abertura da estrada Bragança-Ajuruteua (PA458), mostrei as mudanças que ocorrem ao longo do tempo. Utilizei fontes e objetos
que as pessoas colocaram na estrada”. A PA-458 é uma via que liga à Bragança à
praia de Ajuruteua, consta de aproximadamente 36 km. As pesquisas de Marcelo
Oliveira (2013), de Marcus Oliveira (2015) e de Alexandre Alves(2017) identificaram
que a PA-458 foi construída entre as décadas de 1970, 80 e 90, e que seu objetivo
era conduzir Bragança ao progresso socioeconômico, sobremaneira através da
exploração do turismo. Para ser construída a rodovia, teve-se que corta grande área
de um manguezal, que fronteiriça a sede Bragança e Ajuruteua, fato que gerou
impactos à flora e à fauna do lugar, pois morreu parte do mangue que fora aterrado.
A professora e os discentes apresentaram os impactos e as contradições relativas à
Modernidade Capitalista.
O colaborador E, realizou a seguinte atividade:
Eu trabalhei com a turma do 9 ano em 2019 um pequeno projeto de
“História Oral” em que os alunos, divididos em grupos, entrevistariam um
personagem de relevância para a construção da história da respectiva
comunidade em que os alunos moram. Líderes comunitários, espirituais,
políticos; figuras folclóricas ou qualquer pessoa que possua algum destaque
na comunidade em questão. O objetivo da atividade foi estimular os alunos
a se sentirem sujeitos da sua própria história, na medida em que os relatos
orais construíram uma história local bem próxima da experiência dos
próprios alunos.

O professor utilizou a História Oral, importante ferramenta de abordagens a
quem pesquisa história do lugar. O contato com pessoas da comunidade deve ter
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propiciado trocas de saberes essenciais aos alunos compreenderem-se enquanto
agentes da História.
Por fim, o entrevistado M, permaneceu com respostas objetivas “a presença
dos elementos culturais de origem africanos nos costumes locais”. Escreveu que
existe tais, porém não apresentou nenhum exemplo de trabalho concreto sobre a
cultura afro-brasileira, em nossa formação histórico-cultural.
Outra questão perguntada no questionário foi a seguinte: “Em sua aula, utiliza
a realidade local como suporte teórico, prático ou teórico/prático como metodologia
de ensino-aprendizagem em História?”. Essa foi a única pergunta objetiva aplicada
no questionário, com três opções de resposta, quais sejam: “sim”, “não”, “algumas
vezes”. As respostas foram:
Quadro-1. Questionário semiaberto
Entrevistada C
Entrevistada A
Entrevistado E
Entrevistado M

Local de Trabalho:
Taquandeua
Vila dos Pescadores
Gleba 13- Zona Rural de
Ipixuna do Pará
Augusto Corrêa

Sim
Sim
Sim
Sim

Todos os professores responderam que utilizam a História Local como
abordagem ao Ensino de História. Nota-se que houve a preocupação em considerar
o local como importante à ciência em tela. Entretanto, as respostas dos profissionais
permitem pensar que ainda existem muitos desafios para superar o ensino
tradicional da disciplina, pautada nos livros, na memorização de fatos e/ou de datas
importantes, na consideração de uma história elitista e despreocupada com a
análise do local onde reside, os estudantes.
Conclusão
Para fim de conclusão, notou-se que os docentes consideram importante a
História Local enquanto caminho para o ensino-aprendizagem de História. Existem
variadas possibilidades como: o contato com a cultura construída com e pelos
moradores mais velhos do lugar, o reconhecimento de suas identidades, o
entendimento dos fatos gerais a partir do que se percebe na realidade próxima e,
principalmente, o aluno passa a se sentir como sujeito da história, compreendendo
que sua realidade é parte de um processo histórico constituído pelos homens ao
longo do tempo.
Os desafios constam de falta de recursos para realização de atividades fora
da sala de aula, desinteresse dos alunos pelos assuntos que trata a disciplina e falta
de incentivo por parte da área pedagógica da escola. Trabalhar com História Local
pode ser estimulador, porém requer do professor investigação sobre o lugar a ser
utilizado como referencial ao conhecimento da História, diálogo com a coordenação
e a direção escolar e criatividade para trabalhar metodologias diferenciadas. Isto, em
muitas realidades, apresenta-se como um desafio, pois além da falta de recursos,
faltam disposição e estímulos por parte da escola, o que pode ser um elemento
dificultador. Entretanto, o professor, utilizando-se dos instrumentos à sua disposição
pode realizar atividades que envolvem a realidade na qual está inserido o público
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escolar, e por meio disso contribuir para a construção de um Ensino de História
crítico e democrático.
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SEGREGAÇÃO SOCIAL E DESIGUALDADE NO BRASIL: ANTECEDENTES
HISTÓRICOS
Álvaro Eduardo de Araújo Santos9
Claudiana Ribeiro dos Santos Andrade10
RESUMO: Existe uma infinidade de trabalhos acadêmicos que retratam as
desigualdades sociais no país, é importante discutir estudos que além de discutir
esse contexto também levam em consideração os precedentes, as visões de Caio
Parado (1942), Darcy Ribeiro (1995), apresentam de forma clara a formação
histórica do Brasil, além de autores como Norberto Bobbio (2004), Vicente Ráo
(2004) e Comparato (2008), trazendo as várias nuances dos direitos do homem,
desse modo, o referido trabalho parte de uma discussão inicialmente voltada para
formação do Brasil, apresentando suas origens mais primitivas e sua pluralidade,
para posteriormente realizar uma discussão crítica e densa sobre as desigualdades
sociais existentes no Brasil contemporâneo.
Palavras-chave: Brasil, Sociedade, Segregação, Desigualdade, Historicidade.

INTRODUÇÃO
O presente artigo parte da premissa de realizar uma discussão acerca da
segregação e da desigualdade social no Brasil ao longo da sua construção histórica,
com o intuído de contribuir de forma substancial para a amplitude de trabalhos que
levem em conta a historicidade do país, assim sendo, trataremos de aspectos
relativos ao processo de colonização do país para que possamos compreender a
formação do povo brasileiro ao longo dos séculos, tendo como objetivo apresentar
uma reflexão pautada em precedentes históricos que legitimam a visão que hoje
temos de sociedade contemporânea.
O referido artigo irá ter como base as contribuições de autores como Caio
Prado Júnior (1942) que apresentará o sentido da colonização brasileira, e como
esse processo se desencadeia na colônia, Darcy Ribeiro (1995), que apresentará a
história do Brasil por uma ótica antropológica, com ênfase nas especificidades dos
povos que ali habitavam, sobretudo, nas relações sociais de submissão e medo que
sempre nortearam as relações na colônia.
Norberto Bobbio (2004), Vicente Ráo (2004) e Comparato (2008), apontam
para necessidade de buscarmos uma fonte legítima de referência dos direitos do
homem; Sabbag (2013), demonstra a intrínseca desigualdade material com qual
estamos inseridos; por seu turno Rawls (2008), demonstra de modo criterioso como
deveríamos adotar uma linha lógica de justiça e guiar-se por ela.
Alencastro (1987), e Fiori (2014), contribuem de forma direta com a
compreensão acerca da formação estatal e a legitimidade do mesmo levando em
considerações aspectos de ordem global e local para cunhar essas interpretações.
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Neri (2011), Souza (2009), Pochmann (2012), contribuem de forma direta com
esclarecimentos acerca do surgimento de uma nova classe média levando em
consideração aspectos relativos a toda esfera social.
Em suma, apresentaremos uma revisão bibliográfica que tarará uma
abordagem especifica e bem delimitada acerca do cenário social atual do Brasil com
ênfase na segregação e desigualdade social, sem perder de vista os aspectos
históricos que legitimam o contexto atual.

AS RAÍZES DA SEGREGAÇÃO E DA DESIGUALDADE NO BRASIL
Refletir acerca do contexto social do Brasil atual requer que atentemos para
os precedentes históricos que permeiam esse contexto, levando em consideração a
pluralidade cultural do povo que aqui reside.
Para Ribeiro, (1995), a formação do provo brasileiro emerge da junção de
diferentes povos, os europeus inicialmente portugueses, os povos de origem
africana e indígena, ao longo da colonização esses povos se entrelaçam por meio
de relações de subordinação, exploração e supremacia por parte dos europeus
colonizadores.
Assim sendo, partimos da reflexão que o presente é reflexo de um contexto
anterior que desencadeia no que visualizamos atualmente enquanto sociedade e
classes sociais. Ribeiro (1995), apresenta de forma clara em sua obra o surgimento
de classes sociais em detrimento de outras, essa estratificação de classes é
produzida pelo próprio processo de formação nacional conforme assevera o autor.
Esse povo brasileiro que emerge de um processo caótico de miscigenação é
reflexo de uma conjuntura que privilegia a classe dominante, que no contexto
colonial é a classe colonizadora e nos séculos seguintes os descendentes dessa
classe que ainda detém o monopólio da força e do poder econômico.
Em contraponto, ainda segundo o referido autor, a violência sempre foi um
aspecto característico na formação do Brasil, sobretudo, para manutenção da classe
dominante no poder, nesse cenário muitos negros e indígenas foram massacrados
em busca por liberdade ou tão somente pelo direito de viver de acordo com os
preceitos que acreditavam.
O povo brasileiro pagou, historicamente, um preço terrivelmente alto em
lutas das mais cruentas de que se tem registro na história, sem conseguir
sair, através delas, da situação de dependência e opressão em que vive e
peleja. Nessas lutas, índios foram dizimados e negros foram chacinados
aos milhões, sempre vencidos e integrados nos plantéis de escravos. O
povo inteiro, de vastas regiões, às centenas de milhares, foi também
sangrado em contra‐revoluções sem conseguir jamais, senão
episodicamente, conquistar o comando de seu destino para reorientar o
curso da história. (RIBEIRO, 1995, p.26-27)

De acordo com o enunciado é importante salientar que, o processo de
consolidação dos exploradores na nova terra não foi em nenhum momento sereno,
pelo contrário, partiu de um contexto de lutas e resistência, sendo que a dizimação
de negros e indígenas nesse processo foram assustadoramente corriqueiras.
Desse modo, vale ressaltar que Prado Júnior (1942), na obra Formação do
Brasil Contemporâneo, vai deixar claro que a colonização do Brasil faz parte de um
processo muito mais genérico dentro de uma lógica mercantilista voltada para
expansão ultramarina europeia, sobretudo do capitalismo em ascensão.
Esses aspectos são essenciais para que possamos compreender a
separação de classes no nosso país atualmente, nesse período os indígenas e
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negros, assim como seus descendentes não eram reconhecidos como cidadãos, na
lógica capitalista o lucro é o principal objetivo.
Justamente por isso as hierarquias deveriam se manter no poder e em
nenhuma hipótese dar espaço para esses novos brasileiros considerados não
merecedores de cidadania, é nesse cenário também que, observamos a dizimação
de populações inteiras.
De acordo com o referido autor é nesse panorama que o Brasil começa a se
desenhar enquanto sociedade, sendo que, o objetivo primário dos “ Descobridores”
é a exploração do território, para exportação dos mais diversos produtos
encontrados na nova terra.
Os privilégios das elites só aumentam e o objetivo principal é mantar os cofres
lusos cheios, nesse sentido, a necessidade de manter a ordem na colônia se
sobrepunha a qualquer sentimento de empatia para com os negros escravizados,
indígenas e seus descendentes.
Tudo, nos séculos, transformou‐se incessantemente. Só ela, a classe
dirigente, permaneceu igual a si mesma, exercendo sua interminável
hegemonia. Senhorios velhos se sucedem em senhorios novos, super
homogêneos e solidários entre si, numa férrea união super armada e a tudo
predisposta para manter o povo gemendo e produzindo. Não o que querem
e precisam, mas o que lhes mandam produzir, na forma que impõem,
indiferentes a seu destino. (RIBEIRO, 1995, p. 69)

Assim sendo, fica notório que as classes dirigentes se mantém ao longo dos
séculos no poder em contraponto, o povo, nesse contexto caracterizados pelos
indígenas inicialmente escravizados e julgados com os olhos dos vorazes por
riquezas e lucro, que não enxergavam nada além de sua própria crença, o
catolicismo que recrimina e demoniza as práticas culturais desses povos, sem
considerar a subjetividade desse universo novo que fora descoberto, legitimado a
opressão em nome de um Deus unilateral.
Os povos negros, advindos de diferentes regiões da África, esses ainda mais
atormentados, por terem sido tirados da sua terra natal por meio da força bruta,
transportados em navios demasiadamente desconfortáveis, enfrentando a morte de
frente ao longo de toda viagem, vendo seus parentes morrerem ou serem
espancados durante a viagem ou até mesmo visualizando durante os breves
cochilos os parentes que foram deixados para trás, esse cenário ainda se agrava
com a chegada na nova terra em que serão vendidos e posteriormente explorados
de todas as formas possíveis.
Esse breve relato nos faz compreender as raízes de um Brasil construído e
solidificado a partir da mão de obra escrava, sobretudo, negra. O cenário atual é
reflexo dessa construção história apresentada brevemente, justamente por isso é
essencial que compreendamos esse passado histórico para que possamos encarrar
o presente por meio de uma postura crítica no que tange a todas as esferas da
sociedade, esse tipo de reflexão se torna além de essencial necessária quando se
trata de Brasil, não é possível emitir um julgamento do presente sem a compreensão
do passado.
Justamente por isso, nossa conjuntura atual que ainda preza pela legitimidade
de classes sociais distintas acarretando em várias outras situações oriundas desse
contexto que ao longo dos séculos vem se transformando, contudo na maioria das
vezes mantendo valores enraizados que legitimam a desigualdade.
FORMAÇÃO DOS ESTADOS NACIONAIS, AS DIMENSÕES POLÍTICA E
ECONÔMICAS
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Refletir acerca da formação dos estados nacionais requer que atentemos para
aspectos relativos ao cenário mundial que vai interferir de forma direta nos
processos formativos, após a formação dos estados nacionais cada país vai ser
caracterizado pelo seu poderio econômico e produtivo.
Até o século XIII, de acordo com Fiori (2014), o poder dos príncipes e
soberanos era legitimado e mensurado a partir dos seus territórios e conquistas,
consequentemente, a administração destes territórios deveria focar na cobrança de
tributos para manutenção do poder e riqueza real.
Ao longo dos séculos vindouros, o expansionismo do comércio na Europa
apresenta um cenário voltado para o comércio de longa distância, dessa forma a
acumulação de riquezas ganhava mais possibilidades, corroborando de forma direta
para legitimar os estados-economia nacionais, fica notório que a formação destes
está intimamente ligada a aspectos políticos e econômicos.
A originalidade da Europa a partir do “longo século”, foi a forma que a
“necessidade da conquista” se introduziu, e depois se associou a
necessidade do lucro a “necessidade do lucro” por isso, a origem histórica
do capital e do sistema capitalista europeu é indissociável do poder político.
Radicalizando nosso argumento: a origem histórica do capital não começa
pelo mercado mundial nem pelo jogo das trocas começa pela conquista e
acumulação do poder e pelo seu estímulo autoritário ao crescimento do
excedente, das trocas e dos grandes ganhos financeiros construídos a
sombra dos poderes vitoriosos. (FIORI, 2014, p.138-139)

Assim sendo, quando o modelo feudal entra em falência o mercado mundial
começa a tomar uma outra forma, com o surgimento dos comerciantes
posteriormente chamados de burgueses que vão acumular grande fortuna, o papel
do soberano precisa ser reformulado nesse contexto, desse modo, os interesses
políticos do rei juntamente com a ambição econômica da classe burguesa estão
imbricados de modo que inauguram uma nova lógica social, consequentemente,
econômica e política.
Ainda segundo Fiori (2014), é a partir do século XVI, que efetivamente nasce
os estados e as economias nacionais que deram a Europa até o século XX, o
monopólio do poder, visto que a expansão dos seus territórios se torna algo
marcante no referido século, as descobertas de novas terras dão a Europa uma
nova configuração pois a partir deste cenário passa a administrar novos territórios e
consequentemente legitimar seu poder.
Ademais, os estados e economias nacionais foram criados para legitimar a
busca por cada vez mais capital e o acumulo de riquezas, com as conquistas dos
novos territórios e exploração da mão de obra se firma um sistema organizado em
que começam as emissões de moedas nacionais.
Neste contexto o escambo não é um elemento viável visto que a expansão
se torna cada vez mais latente e esse modelo passa a não atender as necessidades
dessa expansão, o surgimento das moedas facilitam o surgimento de uma lógica de
acúmulo até então não experiênciada na anterior estrutura social.
Desse modo, o sistema capitalista começa a tomar cada vez mais forma
dentro de um contexto que propicia cada vez mais sua legitimação, visto que as
organizações sociais começam a ser alteradas e os sujeitos começam a vislumbrar
a possibilidade de mobilidade social, anteriormente inexistente.
Assim sendo, a expansão capitalista ganha cada vez mais forma reflexo da
organização dos estados expansivos, desta forma a ordem hierárquica mundial é
caracterizada não especificamente pela figura de um líder, mas pela existência de
conflitos latentes que direcionam de forma direta a organização do todo sistema.
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Tratando especificamente da formação do estado brasileiro Alencastro (1987),
assevera que estará intimamente ligado ao processo de transferência da família real
para o Brasil, visto que a partir deste episódio é começa efetivamente a implantação
de instituições imperiais em terras brasileiras e consequentemente o delinear do dito
estado nacional.
Por um lado, presumia-se que a nação brasileira só existia graças à ação de
suas elites. Segundo este ponto de vista, somente as oligarquias regionais e
os altos funcionários possuíam uma prática histórica suficientemente densa
para captar a utilidade e o sentido da existência do Estado brasileiro. O
elemento popular — quando intervinha na vida política — centrava sua ação
exclusivamente nas questões locais e regionais, pondo de golpe a unidade
nacional em risco. (ALENCASTRO 1987, p.70)

De acordo com o enunciado fica notório como se organizava o estado
nacional no Brasil, esse modelo de organização deixa claro como as classes
populares eram entendidas dentro deste contexto, justamente por isso a formação
do estado se legitima enquanto manutenção dos poderes políticos e econômicos,
pois as classes populares são deixadas de lado quando se trata de aspectos
relativos a participação dentro de uma lógica administrativa e vivencial.
O lucro é colocado como aspecto central e a exploração da mão de obra se
consolida como fundamental para aquisição de cada vez mais riquezas, além disso
dentro da estrutura mais alta do estado surge a ideia de missão civilizadora, ou seja,
os membros dessa estrutura se legitimam como responsáveis por civilizar os sujeitos
das classes populares que neste contexto são considerados como não civilizados.
“Assim se consolidava a ideologia "civilizadora", difundida entre os altos
funcionários do Estado, que atribuía às classes dominantes a tarefa histórica de
"civilizar" a população brasileira. ” (ALENCASTRO, 1987, p. 70). De acordo com o
enunciado fica notório o ideal civilizador do estado, levando em consideração que
com a expulsão dos jesuítas vai surgir a sobreposição da lógica de evangelização
para der espaço a lógica de civilização dos sujeitos.
Assim sendo, a formação histórica do Brasil legitima uma classe em
detrimento de outra, visto que as classes populares nunca foram oportunizadas a
participarem dos processos decisórios nem quando se referiam a decisões relativas
eminentemente a seus interesses próprios, esse processo formativo do estado
nacional no país reflete diretamente nas formas de organização social e sobretudo
na formação das identidades nacionais.
A formação dos estados nacionais está intimamente ligada a aspectos que
direcionam de forma direta a consolidação do capitalismo no globo, interferindo de
forma direta nas formas de organizações sociais existentes no contexto atual,
justamente por esse fator é de fundamental importância a compreensão desses
aspectos para que possamos formular cada vez mais visões que abranjam em uma
lógica genérica das organizações mundiais, e, consequentemente, locais.

DESIGUALDADE SOCIAL: IMPACTOS E REFLEXOS NA SOCIEDADE
CONTEMPORÂNEA O SURGIMENTO DE UMA NOVA CLASSE MÉDIA
A história do Brasil foi construída sobre pilares de segregação e divisão como
visto no capítulo anterior. Tais circunstâncias, refletem, como não poderia deixar de
ser, em todo contexto atual e subjacente a essa realidade.
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Diante disso, um dos reflexos certamente está atrelado ao nível de renda das
famílias brasileiras que segmentada persistem legitimando as ideias separatistas de
preconceitos e discriminação.
A repercussão histórica vai adiante e subjaz nas normativas e legislações
atuais. Além delas, a vida em sociedade continua permeada dos resquícios do
passado em suas relações interpessoais, trabalhistas e culturais, ainda que de
maneira velada e sorrateira.
As pessoas, de modo geral, se situam e analisam o mundo da perspectiva
individual, elas partem de seu contexto e interpretam o mundo ao seu modo de ver e
existir; aqui o indivíduo toma lugar de farol que ilumina sua realidade a partir de si,
suas circunstâncias ditam em muito tudo aquilo que pensa sobre a realidade.
E, dessa feita, precisamos buscar as variáveis que conduziram elas até ali.
Essas variáveis, refletem também a história do próprio país, classes sociais, até
mesmo região geoeconômica ou política na qual essas pessoas se situam. Logo,
sua postura perante a realidade e sua visão de mundo estará em coerência com
esses fatores preexistentes ao próprio sujeito influenciando seu agir na vida em
sociedade, opiniões, etc.
A noção de justiça, igualdade, fraternidade e outros valores será analisada
sob o prisma deste contexto do qual cada pessoa está inserida. Por isso, pessoas
em certa posição social mais privilegiada possuem uma visão do conceito de justiça
social; enquanto outras, por pertencerem a um segmento diferente, terão visões
opostas do mesmo tema.
Nessa esteira, o filósofo Rawls, (2008), alerta para uma necessária
imparcialidade na escolha dos critérios sob os quais estabeleceríamos nossa
sociedade. Dessa forma, ele teoriza para um hipotético “véu da ignorância”, no qual,
os indivíduos não possuem dados sobre seu poderio econômico, sua cor, seu sexo,
seus potenciais biológicos, capacidades mentais, contexto de nascimento familiar,
religião, etc.
Em suma, os indivíduos não optariam por princípios de modo
parcial/individualistas, que apenas lhes beneficiassem, pois não saberiam em que
posição social estariam. Portanto, sob tal crivo, os princípios selecionados para o
agir em sociedade seriam mais equitativos.
Em face da realidade brasileira, certamente tal véu não existe. Nos mais
diversificados segmentos e substratos sociais observamos de modo incisivo e até
extremistas as classes sociais em eterno confronto político, legislativo e jurídico.
Cada qual, defendendo uma fatia de interesse considerado por si legítimo e justo.
A nossa história, certamente, contribuiu para colocar nossa sociedade nesse
impasse de confronto e discussão. Segue ainda nessa linha de justiça e valores
sociais fundadas em sociedade, o autor Vicente Ráo, afirmando que:
Os verdadeiros princípios científicos e filosóficos do direito, proclamá-los
alto e bom som, fazê-los vingar e sobreviver dentro do tumulto legislativo
das fases de transformação ditadas pelas contingências sociais, deles
extraindo as regras disciplinadoras das novas necessidades, sem sacrifício
da liberdade, da dignidade, da personalidade do ser humano. (RÁO, 2004,
p. 47)

Em nossa Constituição Federal do Brasil de 1988, como diploma normativo
maior da nação, encontramos a síntese dessas lutas e embates sociais. Em seus
artigos encontramos valores semeados e arraigados em forma de direitos sociais,
trabalhistas, fundamentais e políticos assegurados juridicamente.
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No entanto, é bom ressaltar que tal equidade jurídica não basta. Nos dias
atuais a sociedade brasileira clama por, justiça e igualdade de verdade. Assim,
esclarece Comparato, (2008) quanto aos aspectos dessa relação:
Todos os seres humanos são, pela sua natureza igualmente livres e
independentes, e possuem certos direitos inatos, dos quais, ao entrarem no
Estado de Sociedade, não podem, por nenhum tipo de pacto, privar ou
despojar sua posteridade; nomeadamente, a fruição da vida e da liberdade,
com os meios de adquirir e possuir a propriedade de bens, bem como de
procurar e obter a felicidade e a segurança. (p.50)

Podemos perceber que a vida natural distingue da vida social do homem. Se
naquela ele é livre e independente; nessa a fruição e gozo desses direitos também
não deveriam serem reduzidos ou minimizados pela estrutura social fundada no
estado institucionalizado nem o civil.
As classes sociais, por sua vez corresponde a infeliz deficiência dessa
organização desigual e segregada resultante da sociedade brasileira durante a
formação de sua história. Os meios de produção, commodities, propriedades, bens e
serviços foram durante a trajetória brasileira concentradas nas mãos de uns e
poucos homens.
Podemos consultar, dentre outras obras, a natureza do processo de
massificação e objetificação dos trabalhadores e o trabalho servil que atravessou o
estado brasileiro, em Júnior, (1981), “O processo difícil e complicado da
emancipação política do Brasil polariza as forças políticas e sociais em gestação e
desencadeia o embate, não raro de grande violência, entre os diferentes grupos e
classes em que se divide a sociedade”. (p.104).
Assim, fomos trilhando a formação do Brasil sob bases de pouca ou nenhuma
justiça social, razão pela qual, possuímos distinções tão grandes entre as classes
sociais. Isso justifica por si, que a noção de igualdade não se esgota na igualdade
formal e jurídica.
Nesse sentido, encontramos até mesmo nos escritos de Manuais Tributários,
“[...] a igualdade jurídica não pode se restringir a uma igualdade meramente formal,
vocacionada ao vago plano da abstração, sem interagir com as circunstâncias
concretas da realidade social, que lhe permitem, de fato, voltar-se para a efetiva
correção das desigualdades”. (SABBAG, 2013, p.139)
De fato, caracterizar a sociedade com luz epistemológica é tarefa se não
impossível no mínimo complexa. Não é diferente ao tentarmos nos debruçar sobre
as classes sociais e seus reflexos na desigualdade social existentes até os dias de
hoje. São temas umbilicalmente interligados pela natureza até mesmo de suas
raízes históricas.
Apesar disso, como é comum na ciência para definirmos algo, por vezes
precisamos eliminar excessos e retirar sobras assim é o papel do pesquisador. Para
tanto, precisamos reconhecer o que não somos.
E não temos uma sociedade justa, fraterna, protetora dos direitos individuais
e coletivos; sim, nós temos classes sociais estratificadas por discriminação, racismo,
preconceitos, e uma estupenda desigualdade social e má redistribuição de renda
com um pé lá na época colonial e outro aqui em nossos dias vigentes.
A figura do Estado toma papel central e determinante na mitigação desse
cenário. A intervenção estatal se faz, além de necessária, imprescindível, pois
constitui entidade de maior potencial na transformação da vida social, porque está
aparelhado de diversos instrumentos jurídicos, políticos e executivos que só ele
detém.
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Na obra a Era dos Direitos, o autor Norberto Bobbio (2004), explicita a
necessária proteção do indivíduo enquanto sujeito e fundamento dos direitos
humanos e fundamentais. Segundo ele “está crescendo um novo direito, que
poderemos chamar, com as palavras de Kant, de “cosmopolita”. (p.22).
Essa noção coloca o sujeito como centro gravitacional de toda ordem
estabelecida ele é o fim em si mesmo, se podemos assim reduzir uma coletividade a
uma célula seria o indivíduo a menor partícula de todo esse tecido social; razão pela
qual suas angústias, dilemas e complexidades irradia para a toda existência e
realidade circundante.
A personificação do Estado existe em decorrência das necessidades práticas
e pelas relações contratuais e internacionais que com ele são estabelecidas, porém
o Estado não existe para si; ele serve aos indivíduos enquanto sujeitos e
fundamento do próprio Estado. Motivo pelo qual, reforço: deve agir e combater as
mazelas e tamanhas disparidades contíguas da história brasileira.
Pochmann (2012), apresenta contribuições significativas justamente sobre a
ideia de uma nova classe média, ideia essa que segundo o autor está extremamente
equivocada, pois o fato do aumento do consumo por parte dessa população não
legitima a ideia de uma nova classe média, é inegável que com o crescimento
econômico essa parcela da população consegue adentrar ao mercado de trabalho,
consequentemente ganhando um poder de compra limitado.
A questão se centra em discutir que esse contexto não deve ser analisado
pelo viés econômico visto que, a ideia de nova classe média teria sido criada de
forma proposital para que os sujeitos dessa dita nova classe adentrassem ao
universo de consumo acreditando ser pertencente a essa nova classe média e assim
consumindo o que é apresentado como essencial para os sujeitos.
Essa ideia que é vendida de nova classe média ainda segundo o autor faz
com que os sujeitos se distanciem da sua verdadeira classe social, dificultando
assim aspectos como o sindicalismo e organização de movimentos específicos da
classe trabalhadora.
[...]
as
novas
ocupações
de
serviços,
absorvedoras
de
enormes massas humanas resgatadas da condição de pobreza, permitem
inegável ascensão social, embora ainda distante de qualquer
configuração que não a da classe trabalhadora. Seja pelo nível de
rendimento, seja pelo tipo de ocupação, seja pelo perfil e
atributos pessoais, o grosso da população emergente não se encaixa
em critérios sérios e objetivos que possam ser claramente
identificados como classe média. (POCHMANN, 2012, p. 23)

De acordo com o enunciado é perceptível que a ideia dessa dita nova classe
que surge a partir dos anos 2000, mas não pode ser legitimada como tal pois não
perde o status de classe trabalhadora esse aspecto por se só já deslegitima a ideia
de nova classe média segundo o referido autor.
Ainda nesse contexto Neri (2011), apresenta ema visão que vai de encontro
ao pensamento de Pochmann (2012), visto que o referido autor defende a ideia de
uma nova classe média que emerge a partir de uma nova configuração, o cenário
empregatício por meio do emprego formal via CLT (Consolidação das leis
trabalhistas) que seria umas das grandes conquistas desses sujeitos legitimam essa
nova classe que também é dotada de poder de compra, movimentando a economia
a todo vapor.
Essa nova classe sai do status de pobreza para se legitimar enquanto classe
emergente, essa mudança seria reflexo de políticas públicas, aumento do crédito,
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controle da inflação dentre outros fatores favoráveis que surgirão a partir dos anos
2000, ocasionando assim essa mobilidade social.
Essa Nova classe média brasileira além de ser caracterizada como
extremamente consumista também é considerada como muito otimista, o autor
aponta que estudos apresentaram que o povo brasileiro é o povo com maior índice
de felicidade futura, essas combinações de características dão a essa nova classe
uma identidade particular.
Essa nova classe média seria antes chamada de classe C, contudo, levando
em consideração que entes dessa dita classe tem a A e a B, soava pejorativo o
termo classe C, desse modo surge essa nova abordagem.
Souza (2009), em sua obra A Ralé Brasileira: quem é e como vive, trata
justamente da exclusão de uma parcela da população que é considerada a dita “
Ralé”, nesse sentido, se discute que existe uma hierarquia social em que os pobres
são odiados pelos membros das classes mais favorecidas, dentro da referida
sociedade moderna não existe uma modernização do pensamento e das formas de
agir, desse modo se mantém as formas de pensar, sendo o pobre desumanizado
nesse processo.
O referido autor apresenta durante sua obra depoimentos riquíssimos para
que possamos compreender como vivem esses sujeitos referenciados como a ralé
brasileira, com isso é perceptível as limitações desses sujeitos que vão desde a falta
de acesso a uma educação de qualidade com um agravante que seriamos a falta de
escolarização dos pais o que afeta diretamente o desenvolvimento das crianças na
escola, até questões relativas ao cotidiano e sobrevivência em locais por vezes
insalubres, tudo isso é explicado por uma dita logica social que legitima a referida
realidade.
O que acontece é que todas as sociedades possuem explicações
espontâneas acerca de sua história e de seu cotidiano, o que se pode
compreender vagamente com a ideia de “senso comum”. Todas as
sociedades possuem explicações imediatas para a organização material e
simbólica do mundo, conforme surge aos nossos olhos. Tais explicações
imediatas podem ser entendidas como ideologias, ou seja, como conjunto
de ideias facilmente acessíveis à consciência comum que, não treinada
para olhar com mais calma e atenção para o funcionamento da vida
cotidiana, se contenta rapidamente com a aparência de verdade, ou seja,
com meias verdades, espontaneamente apresentada por qualquer realidade
social. Que ideologias são essas, bem como seu efeito enganador sobre
nossa sociedade, o que significa, por isso mesmo, um efeito conservador,
[...] (SOUZA 2009, P. 408)

De acordo com o enunciado é perceptível que a própria forma de organização
social gira em torno de uma lógica própria que a presenta a realidade por meio de
um discurso pronto, não havendo espaço para interpretações ou questionamentos,
esse tipo de sociedade é caracterizado pela manutenção das hierarquias e
preservação da ordem social.
Por fim, é coerente afirmar que a discussão sobre as organizações e
surgimento das classes sociais, estão imersas em um processo histórico de
legitimidade de classe e de sobreposição de uma em detrimento de outra, no Brasil
especificamente é perceptível um jogo histórico para manutenção das classes
sociais e dominação dos sujeitos, esses aspectos fazem parte de um projeto global
de sobreposição de uma cultura sobre a outra, também é possível afirmar que a
sociedade capitalista fomenta esse tipo de dissociação, legitimando a desigualdade
social.
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CONCLUSÃO
A reflexão realizada no referido trabalho parte de uma análise histórica,
preocupada, sobretudo, com a historicidade da sociedade para que possamos nos
aproximar de forma cada vez mais clara da ideia de quem fomos enquanto colônia
ao passo de quem somos hoje enquanto povo organizado dentro do Estado de
Direito.
Essas inferências pontuais propiciam a percepção de um panorama geral que
não se encerra com a ideia de contemporaneidade, tão pouco com o contexto
vivenciado de forma subjetiva por cada um de nós em uma sociedade marcada pela
segregação das classes sociais de forma profunda.
Esse aspecto reflete na vida de todos os sujeitos históricos que fazem parte
dessa conjuntura, assim sendo, a discussão apresentada aponta os reflexos de uma
história de genocídio e segregação na organização da nossa sociedade hoje,
sobretudo, como esse aspecto se estende na forma como os sujeitos visualizam o
mundo e sua condição social apresentada por vezes como pré-estabelecida e
estática.
Esse tipo de discussão se torna cada vez mais necessária para que
possamos apresentar as formas de organização social dentro de uma conjuntura
mais geral de sociedade, expandindo as visões de mundo e as formas de pensar em
sociedade, de modo que a segregação social pare de ser entendida como algo
natural.
Este estudo contribui de forma direta com a ampliação da visão de mundo dos
sujeitos acerca do contexto em que estamos inseridos visto que é a partir da
compreensão genérica da sociedade em que se vive que os sujeitos se tornam
capazes de fomentar visões cada vez mais críticas acerca do contexto em que estão
inseridos.
Assim sendo, é possível afirmar que estudos como esses contribuem de
forma substancial para a ampliação da história do nosso país, consequentemente
para a formulação de sujeitos mais críticos e conhecedores de sua própria história.
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A HISTORIOGRAFIA COMO REPRESENTAÇÃO E A INFLUÊNCIA DO
IMAGINÁRIO CONTEXTUAL NO SEU EXERCÍCIO
Artur Rodrigo Itaqui Lopes Filho11
Resumo Entendendo toda produção (em um sentido universal) decorrer de um
processo de interpretação contextualizada, imersa em um conjunto de elementos
que compõe o imaginário de um tempo e lugar, o presente estudo tem por objetivo
abordar o exercício do historiador, entendendo existir uma condição intrínseca,
inerente a sua prática: a influência do imaginário contextual, o qual o leva a
interpretar seu objeto de estudo, tornando o fruto de sua produção em uma
inevitável representação.
Palavras-chave: Historiografia; Representação; Imaginário Contextual.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O ato de descrever algo a alguém e atribuir a esse discurso verdade ou não é
algo por deveras intrigante, pois envolve um vasto conjunto de elementos que se
articulam e que, muito estranhamente, são negligenciados diante de fatores
subjetivos, como o fato da simples confiança atribuída ao narrador, da fé em sua
autoridade ou de uma imputação de valores que por consequência embasam os
critérios utilizados para endossar ou não uma narração. A consequência da
negligência frente às nuances que implicam a narração, levam a atribuição do
conceito de verdade a tudo aquilo que advém daquele o qual é atribuído confiança,
desse modo, o destituindo de toda e qualquer possibilidade de engano, interpretação
subjetiva ou má fé presente em sua narrativa.
A partir do processo de atribuição de verdade ao discurso erigido, passamos
a refletir sobre os processos pelos quais a história se consolida enquanto estrutura
institucional validadora do passado, no sentido de ser, através da narrativa histórica
(oficializada pela figura do historiador), o meio pelo qual o passado passa a ser
reconhecido enquanto verdade, de fato ocorrido. Para tanto, o papel da instituição
do saber se consolida como aquela que endossa a impermeabilidade da figura do
historiador, denotando autoridade e atribuindo a esse o selo da confiabilidade de que
sua narração não decorre de um juízo valorativo qualquer e sim, sendo, portanto,
sua narração a reapresentação fundamentada daquilo outrora ocorrido.
Mesmo diante da figura imaculada do historiador, a verdade que consiste a
essência do evento narrado, exige com que o espectador atribua fé ao discurso
erigido (por mais que esse seja carregado de um vasto conjunto de materiais que
venham corroborar e endossar aquilo narrado), sendo, em última instância, a crença
na verdade do discurso aquilo que fará valer sua narrativa. Nesse sentido, a verdade
teria menos relação com o dado daquilo analisado pelo investigador e uma maior
relação com uma confiança atribuída a figura do mesmo. Frente a isso, buscamos
erigir a seguinte questão, a qual irá nos orientar ao longo do desenvolvimento do
presente artigo: Como seria possível assegurar alguma verdade à narrativa da
história, se a verdade advém de uma crença?
Bacharel em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (ESPM); Licenciado em Filosofia
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Para responder tal questão, buscaremos discorrer sobre alguns pontos
essenciais que nos auxiliarão a elaborar uma possível resposta:
1) Em uma primeira instância, traremos a epistemologia de Immanuel Kant
(1724-1804) para elucidar o processo de desenvolvimento do conhecimento e dos
limites intrínsecos à relação existente entre o sujeito e tudo aquilo ambicionado
conhecer. Em continuidade, abordaremos tal processo de constituição da verdade
através da perspectiva de Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969),
problematizando o processo apontado por Kant e visando a destituição da faceta
desveladora do processo de desenvolvimento do conhecimento, a fim de atribuir ao
mesmo um caráter político de manutenção e promoção de um paradigma
(pretensiosamente) hegemônico;
2) Em um segundo momento, apresentaremos a possível influência que o
imaginário contextual traria para a formação do posicionamento do sujeito frente ao
movimento de construção da verdade. Para tanto, buscaremos nos valer da filosofia
de Michel Onfray (1959-), o qual entende a historiografia como resultante de um
inevitável processo de interpretação do passado filtrado pela particularidade do
sujeito;
3) Por fim, a partir do pensamento de Carlo Ginzburg (1939-), buscaremos
apresentar a história como representação decorrente da interpretação de um
investigador, o qual imputa um juízo inevitável sobre tudo aquilo buscado pesquisar,
sendo o imaginário contextual vivido pelo pesquisador, o orientador invisível de sua
reapresentação do passado. Nesse sentido, trataremos a história enquanto um
espelho de alegorias onde a pretensão de espelhar a verdade se limita a
apresentação de alegorias, isto é, interpretações alimentadas pelo imaginário
contextual, impulsionadas pela ambição de trazer a concretude do fenômeno à tona
e imputar a ela o crédito da verdade.
1. O MITO DA VERDADE NA HISTÓRIA
O problema da confiança atribuída ao discurso da autoridade, seja orientada
para a figura de um historiador ou para demais figuras de qualquer outra área do
conhecimento, se encontra centrado na dissonância entre o ato de confiar e de
atribuir verdade. Para problematizarmos essa questão e traçar um caminho para
responder à questão que nos orienta, buscaremos retomar as reflexões
epistemológicas que moveram o universo filosófico do século XVIII e que foram
trazidas à tona pela filosofia de Immanuel Kant.
Segundo o posicionamento do autor, o discurso que descreve, relata e
rememora, ainda que seja advindo de pessoas que carregam consigo alguma
notoriedade (pública ou privada), perpassa processos de entendimento que fazem
com que aquilo narrado, independentemente de seu articulador, revele algo
dissonante à concretude do evento pretendido narrar, pois o processo de
entendimento humano é limitado e se encontra centrado em duas únicas faculdades
que possibilitam seu acesso ao mundo: 1) a sensibilidade ou a capacidade de
perceber o mundo pelos sentidos e 2) a intelectividade ou a capacidade de formar
juízos e refletir sobre aquilo vivenciado. Para o filósofo é a partir dessas duas
faculdades que o indivíduo passa a entender o mundo, estando tudo limitado à sua
percepção e à sua reflexão. O problema a ressaltar se encontra no princípio da
verdade, o qual acaba por ser atribuído ao fruto resultante de tal processo, pois,
conforme a perspectiva erigida pelo autor, a verdade concernente a algo também
estaria sujeita às impressões sensíveis e reflexões ajuizadas daquele que se posta
enquanto agente frente ao desconhecido, sendo a essência que constitui a verdade
em si (seja do que for), impossível de ser acessada pelo sujeito. Nesse sentido, o
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entendimento humano decorreria de uma impressão, sendo a verdade, nada mais
do que uma atribuição de confiança nas impressões que se tem sobre o mundo ou,
em um caso mais avançado, a confiança na impressão de um outro, ao qual se é
atribuído algum valor (KANT, 2001). Os limites dados pelo autor ao acesso a
verdade de algo, seja do que for, decorre, em muito, de sua crítica a tradição que o
precedera, a qual, segundo sua interpretação, atribuía fé ao poder da razão
organizadora, que, por sua vez, seria a ferramenta pela qual o indivíduo, caso
fizesse uso de suas atribuições corretamente, conseguiria desvelar as verdades
outrora veladas a ele. Na introdução de sua Crítica da razão pura (2001), Kant deixa
expresso seu posicionamento frente a tradição, assim como já apresenta a face de
seu posicionamento:
A razão humana, num determinado domínio dos seus conhecimentos,
possui o singular destino de se ver atormentada por questões, que não
pode evitar, pois lhe são impostas pela sua natureza, mas às quais também
não pode dar resposta por ultrapassarem completamente as suas
possibilidades.
Não é por culpa sua que cai nessa perplexidade. Parte de princípios, cujo
uso é inevitável no decorrer da experiência e, ao mesmo tempo,
suficientemente garantido por esta. Ajudada por estes princípios eleva-se
cada vez mais alto [...] para condições mais elevadas. Porém, logo se
percebe de que, desta maneira, a sua tarefa há-de ficar sempre inacabada,
porque as questões nunca se esgotam; vê-se obrigada, por conseguinte, a
refugiar-se em princípios, que ultrapassam todo o uso possível da
experiência e, não obstante, estão ao abrigo de qualquer suspeita, pois o
senso comum está de acordo com eles. Assim, a razão humana cai em
obscuridades e contradições, que a autorizam a concluir dever ter-se
apoiado em erros, ocultos algures, sem contudo os poder descobrir. (KANT,
2001, p.29).

Os limites da razão, segundo o autor, se destaca por se encontrar imbricado
aos limites da acessibilidade humana ao desconhecido. Por mais que o não-saber
desperte questionamentos, o acesso a uma resposta que desvele por completo o
mistério concernente ao universo do desconhecido, se encontra freado pelos limites
do próprio entendimento humano. Anda que o senso comum possa corroborar com a
ideia de que a verdade possa vir a ser desvelada, para Kant, uma barreira
intransponível se mantem firme entre os universos do entendimento do indivíduo e
tudo a sua volta, cabendo apenas a confiança de que aquilo compreendido pelos
sentidos e pelas ideias concebidas frente ao objeto de sua análise, consista, em
definitivo, na verdade almejada alcançar. Assim, a verdade é apresentada como
algo decorrente da confiança dada pelo indivíduo aquilo apreendido pela
sensibilidade e confrontado pela sua razão organizadora, melhor compreendida,
quando exemplificada: quando conhecemos uma pessoa, buscamos, a partir de
nossos sentidos, acessarmos quem de fato ela é, seja escutando a sua voz;
observando o modo de se portar, vestir, agir; pelo odor que exala e mais. Isso tudo
gera, em nós, uma impressão (muito particular, convenhamos), a qual passará a ser
julgado, quase que inevitavelmente, pela nossa razão organizadora, a qual, por sua
vez, imputará juízos a essas impressões que dirão, por exemplo, que a pessoa
parece ser confiável, não-confiável, amiga, chata, interessante, péssima e assim por
diante. É nesse momento que Kant nos ressalta que, do objeto de nossa análise,
nunca saberemos, de fato, verdade alguma, o que teremos, sempre, serão nossas
impressões e, claro, com o contínuo contato com o objeto (estranho a nós),
passamos a aprimorar nossas impressões, mas elas nunca serão, em profundidade,
o desvelamento final da essência alheia, isto é, de sua verdade.
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A partir do posicionamento de Kant, temos um cenário onde o indivíduo se
torna responsável pela verdade já que essa decorre da confiança atribuída por este
aquilo experimentado, presenciado ou vivenciado. Em resumo, tudo acaba se
tornando sujeito à impressão do indivíduo que irá alocar o objeto de sua
investigação, em alguma categoria de seu entendimento, desse modo,
categorizando-o enquanto uma verdade que possuí sentido e que seja possível de
ser articulada.
Mas, ainda que a verdade acessada pelo indivíduo o permita lidar com o
mundo de maneira mais confortável, entendemos que a promoção dessa verdade se
torna essencial para que todos possam desfrutar da mesma (boa) relação com o
mundo desfrutada pelo primeiro. Sendo assim, é a partir de tal perspectiva que
inferimos que as verdades são decorrentes de uma relação política entre o narrador
e o espectador, sendo todo discurso que pretende convencer, o único responsável
por fazer perpetuar alguma verdade. Tal radicalização do posicionamento de Kant
desarticula a positividade da busca pela verdade de sua aura imaculada e alimenta a
lógica do medo como motivador para a instauração da verdade. Essa teoria encontra
raízes na teoria crítica frankfurtiana e decorre do entendimento de que o não-saber é
responsável por gerar um estado de desconforto frente o vasto universo de
possibilidades advindos do desconhecido, pois diante de um céu tempestuoso, não
saber o que esperar, acaba propiciando um estado de desconforto tamanho que
mantém seu espectador acuado e temerário. Já dotado do saber daquilo que se
atribui verdade ao evento da tempestade, o temor desaparece e lidar com tal
situação passa a ser algo menos aterrador do que outrora. Portanto, questionar o
que é isso? ou o que é aquilo? inicia o processo de entendimento de mundo, sendo
a verdade decorrente, algo por deveras problemático, mas explorado pela filosofia
do século XX, sobretudo de Theodor W. Adorno.
Conforme o pensamento do autor, a radicalização da epistemologia kantiana
se dá no momento posterior à obtenção da verdade decorrente do temor diante do
desconhecido. Consciente de que a verdade propicia um estado de tranquilidade,
pois oferece condições afáveis para que o indivíduo possa lidar com o mundo de
maneira menos desconfortável, a manutenção de tal verdade passa a ser uma
necessidade, visto que a desqualificação da verdade consistiria, em tese, no retorno
a um estado de desconforto indesejado. Buscando afastar de si o desconforto do
não-saber, a manutenção da verdade passaria a ser mais do que um conflito de
cunho epistemológico e sim, um processo estritamente de interesse político. Esse
movimento de buscar incansavelmente desvelar alguma verdade que venha aliviar a
tensão do não-saber e assim, por consequência, libertar o indivíduo de uma posição
temerária frente ao desconhecido é chamado pelo autor de processo de
esclarecimento. Para Adorno:
O esclarecimento [...] esteve desde o começo sob o signo da radicalidade
[...]. Quando uma nova forma de vida social surgia na história universal
juntamente com uma nova religião e uma nova mentalidade, derrubava-se
os velhos deuses, juntamente com as velhas classes, tribos e povos. [...] Do
nojo dos excrementos e da carne humana até o desprezo do fanatismo, da
preguiça, da pobreza material e espiritual, vemos desenrolar-se uma linha
de comportamentos que, de adequados e necessários, se converteram em
condutas execráveis. Essa linha é ao mesmo tempo a da destruição e a da
civilização. Cada passo foi um progresso, uma etapa do esclarecimento.
Mas, enquanto todas as mudanças anteriores (do pré-animalismo à magia,
da cultura matriarcal à patriarcal, do politeísmo dos escravocratas à
hierarquia católica) colocavam novas mitologias, ainda que esclarecidas, no
lugar das antigas (o deus dos exércitos no lugar da Grande Mãe, a
adoração do cordeiro no lugar do totem), toda forma de devotamento que se
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considerava objetiva, fundamentada na coisa, dissipava-se à luz da razão
esclarecida. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.90-91).

Partindo do processo de esclarecimento, o autor entende que a verdade
consiste naquilo instituído pelo discurso que é endossado pela autoridade dotada do
poder de determinar o que é, assim como aquilo o que não é (isto é, a essência de
tudo aquilo). Em um sentido prático, temos a verdade como aquilo comprovado e
autenticado pela autoridade representante de uma instituição, na qual atribuímos
confiança (seja a ciência, a religião, a academia, o estado, a justiça, a coroa e mais),
sendo irrelevante o fato de tal verdade consistir ou não na essência de algo,
bastando a confiança atribuída na autoridade que endossa a verdade em questão.
Esse laço de confiança se fundamenta no discurso que pretende convencer,
mas antes de acusar todo discurso oriundo de qualquer autoridade como dotado de
uma intencionalidade maquiavélica, o autor ressalta que a crença de estar
acessando a verdade orienta o discurso para o convencimento. Nesse sentido o
articulador do discurso é tão convencido de sua verdade que passa a buscar
convencer o outro, a fim de promover sua perspectiva e estabelecer um cenário
confortável para si (onde sua verdade estrutura um novo paradigma estatutário, no
qual será buscado convencer outros muitos a aderirem e desfrutarem do mesmo
saber).
A força da autoridade que endossa um determinado saber em detrimento a
outro para fins de sustentar a verdade paradigmática sobre aquilo o que for, nos
apresenta um cenário onde o discurso oficial se torna determinante na estruturação
daquilo que, atualmente, concebemos enquanto verdade. Walter Benjamin (18921940), autor que influenciou a perspectiva de Adorno, foca grande parte de seus
estudos no poder da narrativa endossada pelas estruturas de poder e de maneira
poética, elucida as consequências do discurso endossado pelo poder da autoridade
em sua tese Sobre o conceito de história (2008), ao promover uma leitura muito
particular de uma pintura de Paul Klee. Conforme as palavras do autor:
Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo
que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos
estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da
história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde
nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que
acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele
gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas
uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta
força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele
irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o
amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que
chamamos progresso. (BENJAMIN, 2008, p.226).

A constituição da verdade endossada pelas estruturas oficiais implica na
manutenção de um saber que se pretende hegemônico e que arrasta todos a
avançar conforme aquilo estabelecido enquanto verdade paradigmática, tal qual a
figura do anjo da pintura de Klee. Retomando a questão da narrativa histórica, ainda
que o passado revisitado pelo historiador se mostre fértil, seu resgate sempre será
consequência de uma seleção de fontes, as quais esse atribuirá verdade, não por
acessar a sua essência em si, mas por creditar verdade aquilo acessado, desse
modo, passando a reproduzir uma narrativa pretendida verdadeira e com a mesma
intenção de se fazer hegemônica, tal qual ocorre com muitas outras que lhe são
dissonantes.
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Em resumo, podemos condensar tal processo a partir do entendimento
epistemológico inaugurado por Kant, segundo o qual a verdade decorre da
impressão do indivíduo quando diante do objeto de sua investigação. Tal impressão
decorre de um vasto conjunto de princípios que vão da confiança na veracidade
daquilo acessado, até o respeito (ou submissão) a autoridade que endossa ou não a
prática investigativa adotada. Após a obtenção de algo conceitualmente entendido e
adotado enquanto verdade, a promoção da mesma passa a ser um movimento
político (e necessário), que visa o convencimento de que tal verdade é mais
verdadeira que outras existentes.
Independentemente de quem fará valer seu posicionamento, a verdade será
sempre dependente do convencimento alheio, pois de acordo com Adorno, a
promoção de um estado confortável de relação do sujeito com o desconhecido se
consolida a partir da determinação de verdades que permitem com que o mesmo
subjugue tudo as categorias de seu entendimento. Portanto, a propagação de tal
verdade decorrerá, sempre, da manutenção de um estado de conforto para que o
desconhecido se mantenha conhecido e, portanto, domesticado pelo entendimento
humano (ainda que tal relação não revele essência alguma, consolidando, apenas, a
existência de uma relação mitificada).
2. INTERPRETAÇÃO, REPRESENTAÇÃO E O IMAGINÁRIO CONTEXTUAL
Sendo toda relação do sujeito com o mundo, mediada pelas suas impressões,
a supervalorização da crença em estar acessando a essência daquilo observado
acaba por instituir um estado de atribuição de verdade. Tal status de verdade
atribuído a uma crença (ainda que justificada) estabelece um processo de relação
mitificada, pois se sustenta apenas na interpretação daquilo apreendido pelos
sentidos e pela razão organizadora.
Ainda que tal problemática seja generalista, ela se aplica ao processo de
acesso ao passado e implica uma problemática sempre presente na prática do
historiador: por estar impossibilitado de reviver aquilo outrora ocorrido, o historiador
se encontra sujeito aos fragmentos que, de maneira imprecisa, se revelam enquanto
elementos descritivos do passado e, quando diante de um fragmento, o mesmo,
inevitavelmente passará a interpretá-lo, sendo, em última instância a própria
atribuição de veracidade ao fragmento analisado (ainda que bem justificado), a
manifestação da interpretação enquanto validadora da verdade. Isto é, a crença na
veracidade do fragmento analisado, o eleva ao status de fonte da verdade.
Seja na escolha das fontes, no enfoque dado aos personagens, na ênfase em
determinados grupos, na negligência em tratar de determinadas questões, e muito
mais, entendemos que o historiador estará sempre sujeito a interpretação que irá
impor um juízo acerca do mundo observado. Mas delegar tal interpretação a
relatividade do universo particular seria negligenciar a influência do imaginário
contextual, o qual influencia na construção das particularidades do indivíduo e
orienta, em certa medida, a sua produção de juízos. Ressaltamos aqui a importância
do imaginário contextual, por entender que o lugar donde o sujeito se encontra
inserido, suas influências e todas as ocorrências que constituem a sua vivência
(ainda que alocados em um tempo e em um lugar específicos), acabam por moldar,
em certa medida, aquilo que faz do sujeito um indivíduo em particular. Assim sendo,
o imaginário (entendido como um conjunto de ideias que permeiam a vivência de
todo particular) acaba por alimentar o modus pelo qual todo individuo passará a
perceber o mundo, sendo diferente, apenas, a maneira pela qual cada particular
abordará as ideias que permeiam seu cotidiano, isto é, aderindo ou se revoltando
com aquilo que fervilha em meio ao seu imaginário contextual.
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Portanto questionar de onde se originam as interpretações inevitáveis que
instituem verdades acerca de tudo aquilo pretendido observar? é algo a ressaltar,
cabendo, desse modo, uma dedicada atenção.
A fim de ilustrar uma possível resposta, trazemos o filósofo francês Michel
Onfray que, em seu livro Política del rebelde (2011), narra, de maneira
extremamente intimista, um determinado momento de sua juventude em que este
trabalhava em uma fábrica de queijo. Para o autor o cenário industrial representava
muito mais do que um ofício e sim uma estrutura que condicionava o seu corpo, o
delegando a uma rotina constante que moldava, aos poucos, sua personalidade e,
acima de tudo, seu caráter. Assim escreve o autor:
El cuerpo se convertía en una mecánica integrada en el conjunto de las
funciones del animal: respiración, digestión, circulación, flujo de aires y de
vientos, olores y miasmas, sólidos y líquidos, trabajo y dolores, hombres y
mujeres. La fábrica vivía a la manera de un Leviatán emboscado en los
terrenos pantanosos. Los dedos apretados en los moldes se ponían primero
azules y luego negruzcos a causa de la sangre paralizada, los ojos escodan
debido a los líquidos irritantes que se metían bajo los parpados, los nervios
y los huesos de la espalda taladraban la transmisión nerviosa y producían
dolor en la columna vertebral a la altura de los riñones, los músculos de los
brazos temblaban, tetanizados por la reiteración del esfuerzo, y el
pensamiento vagaba sin rumbo, pero siempre reconducido en mi mente al
trabajo y las condiciones en las que el propio pensamiento se ejercía.[…]
De aquel cuerpo he conservado intacto el recuerdo, sin una pizca de
entropía. Y sé que no hay peor esclavitud que la de sentir, poco a poco, que
la propia carne se moldea, se deshace y se reconstituye en torno a los
imperativos del trabajo. […]. En medio del estrépito, el vapor y las trombas
de agua, de vez en cuando me mostraba con un guiño esa señal que era la
marca del mutante: un animal por entero amaestrado para el trabajo.
(ONFRAY, 2011, p.17-19).

Para o autor, a verdade instituída e que regia o modus operandi da indústria,
imputava sobre o trabalhador a necessidade de uma adaptação. Para tanto, a busca
por justificativas apaziguadoras que visassem endossar a dinâmica do inevitável
(que nesse caso, se referia a tudo aquilo que compunha a funcionalidade da
indústria em questão), tornava a adaptação menos violenta, pelo fato desta estar
sustentada por um conjunto de preceitos bem articulados que induziam o sujeito ao
entendimento de que a adaptação é resultante de um processo lógico e combatê-lo
seria o mesmo que combater a verdade.
Em analogia ao relato de Onfray, entendemos que a verdade estabelecida e
tornada hegemônica pelas estruturas de poder e suas muitas instituições
representativas, instituem paradigmas, os quais nos orientam, formam, induzem e,
por que não dizer, determinam aquilo que compõe a essência de um verdadeiro
artista, filósofo, historiador, marido, pai, cidadão e assim por diante. Tal como o
contexto da indústria induzia os trabalhadores a adotarem uma conduta ideal, o
imaginário contextual do qual todos se encontram imersos (e suas muitas verdades
instituídas), induzem o indivíduo a pensar em seu acordo, não por métodos de
opressão, mas por processos de convencimento de que determinadas condutas são
necessárias para a perpetuação e (necessária) manutenção daquilo vivido.
Isso não significa dizer que o indivíduo é incapaz de pensar por si só, e sim,
significa afirmar que a particularidade do mesmo se encontra centrada na maneira
com que ele se relaciona com tal formação dada pela sua particular relação com o
imaginário contextual vivido. Pois, ainda que o paradigma vigente objetive a adesão
de todos a uma mesma dinâmica, a maneira com que o indivíduo se colocará frente
a tal determinação, decorrerá da relação que esse construiu ao longo das muitas
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situações por ele vivida e isso seria inviável mensurar. Ainda que o imaginário
contextual seja sustentado por verdades estabelecidas e a dinâmica vivida implique
adesão, a particular abordagem do indivíduo ecoará, a sua maneira, seu particular
entendimento do imaginário contextual, o qual vivera. Nesse sentido, o imaginário
contextual exigiria, quase que constantemente, com que o indivíduo assuma um
posicionamento frente as suas manifestações, o que nos leva ao relato de Onfray
que, Ao final de sua descrição, relata o momento que o levou a se tornar um rebelde
entre os seus:
Pero lo que jamás olvidare, lo que llevare conmigo a Ia tumba y nunca
dejara de trabajarme el alma, es Ia mirada de quienes asistían a Ia escena
ese día en que me despedí: una mezcla de envidia y de desesperación, un
deseo de expresar lo que no podían permitirse el lujo de decir. Al escribir
hoy este libro que desde entonces llevo en mi, pienso en los ojos vados de
quienes no pueden entregar su mandil. (ONFRAY, 2011, p.25).

Ainda que o imaginário contexto exigisse sua total adesão, Onfray reagiu,
despindo-se de seu avental e adotando, enquanto reação, um posicionamento
contrário, rebelando-se frente ao pensamento comum. Tal relato corrobora com o
que buscamos ressaltar: que independente de seu posicionamento, o imaginário
contextual se apresentou enquanto algo crucial para a formação do juízo de Onfray.
Nesse sentido, seja em sua adesão ou em seu total rompimento com o paradigma
instituído, o imaginário contextual sempre irá influenciar na formação do indivíduo,
pela simples exigência de o instigar a assumir um posicionamento frente sua
manifestação.
Desse modo, o imaginário contextual acaba sendo entendido enquanto o
meio pelo qual o indivíduo buscará se posicionar e tal posicionamento o levará a
determinar suas próprias verdades (assim como, em outros casos, aderir às
verdades previamente erigidas por outros). Em conclusão, temos um cenário onde o
imaginário contextual vivido o influencia a interpretar o mundo e a erigir suas
próprias concepções de verdade.
Partindo desse cenário e retomando a questão do historiador e o exercício da
historicidade, podemos afirmar que o imaginário contextual elaborado pela estrutura
que orienta o modus pelo qual o historiador irá se relacionar com os elementos do
passado, o influencia diretamente na maneira pela qual o mesmo passará a
interpretar aquilo analisado.
Para o filósofo francês, a história da humanidade se refere ao relato
documentado/sustentado por aqueles que detém uma posição de poder em
determinados períodos da grande história. Segundo Onfray a história da
humanidade é a história dos vencedores que de maneira intencional
deixaram registrado aquilo que por sua vez lhes convinha a ser
documentado.
Essa intencionalidade historiográfica nos instiga a entender a história como
o relato intencional daqueles que em certos períodos da grande história
estiveram em uma posição de tamanho poder capaz de decidir o que seria
delegado as próximas gerações enquanto memória material e intelectual.
(LOPES FILHO, 2013, p.162-163).

Sendo o imaginário contextual formado por um conjunto de crenças (bem)
justificadas e elevadas ao status de verdades consolidadas, o sujeito que erigisse a
intenção de promover um resgate historiográfico de um passado qualquer, se
depararia, imediatamente, com um passado pré-estabelecido e instituído enquanto
sua verdade. Em um cenário concreto, este se depararia com dois caminhos
possíveis que o orientaria a um mesmo fim comum: 1) Caso houvesse a adesão ao
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paradigma da verdade dominante, o historiador passaria a adotar para si um
determinado modus operandi, o qual passaria a reger sua conduta, influenciar sua
interpretação e orientar, ainda que indiretamente a busca por promover uma ideal
reapresentação do passado ou 2) em oposição, caso não houvesse a adesão ao
paradigma da verdade dominante, o imaginário contextual que outrora incitou sua
rebeldia, o lançaria a um mesmo processo, onde, sob novos paradigmas construídos
(ou adotados), por si ou para si, esse passaria a interpretar o passado e, igualmente
promover uma ideal reapresentação do mesmo, apenas se valendo de outros
referenciais para justificar sua perspectiva.
A questão que buscamos ressaltar aqui não se encontra centrada na
possibilidade ou não de se romper com o paradigma da verdade estabelecida, e sim,
entender que o imaginário contextual, por influenciar o sujeito a uma tomada de
posição, o lança em um processo impossível de se escapar e que culmina em um
mesmo fim comum: a elaboração de cenários interpretados, os quais,
posteriormente, passarão a assumir o status de verdade.
3. A REPRESENTAÇÃO COMO UM ESPELHO DE ALEGORIAS
Chegamos a um ponto de nossa investigação onde a ideia de reconstrução
do passado enquanto reapresentação da verdade daquilo outrora ocorrido se mostra
inviável, visto que o imaginário contextual vivido influenciar o sujeito a interpretar, de
maneira inevitável, seu objeto de investigação, o incitando a corroborar com
paradigmas previamente instituídos ou a romper com os mesmos. O que nos traz
como resultante, a elaboração de um juízo (ainda que bem justificado), que passará
a assumir, ao menos para o indivíduo que o elaborou, o status de verdade
desvelada. Então, nesse sentido, não seria possível assegurar alguma verdade
sobre aquilo observado sendo a interpretação do sujeito (ou de um grupo) aquilo que
teríamos para acessar, restando, sempre, um critério de dúvida sobre aquilo
apresentado.
O que pode parecer algo apocalíptico para alguns, nos lança a ideia de que
toda verdade instituída, por consistir em uma ideia ajuizada acerca de algo ou
alguém, nunca consistirá na reapresentação da coisa em si, por passar, sempre pelo
processo da narração dada por outrem, isto é, por passar pelo filtro interpretativo de
alguém. Por mais que se atribua verdade ao discurso, no ato de se descrever algo
para outrem, a manifestação do objeto descrevido sempre se dará por intermédio do
seu narrador/interprete, fazendo com que o objeto em si, nunca tenha sua essência
desvelada, não só pela impossibilidade de seu desvelamento, como outrora já fora
aqui apresentado, mas também pelo inevitável processo de interpretação imbricada
a abordagem dada pelo sujeito, em decorrência ao imaginário contextual, o qual o
influencia. Assim a intenção da reapresentação de algo, tal qual ela o é, se
converteria em um constante movimento de representações (inevitavelmente
ajuizadas).
Mas antes de isso ser julgado enquanto algo negativo, entendemos que o
reconhecimento de tal processo enriquece o cenário da história, por trazer a
possibilidade constante da ereção de posicionamentos conflitantes. O que permite a
promoção de uma não estabilidade hegemônica do saber, ao menos em um âmbito
teórico, algo que, segundo nosso entendimento, propicia um possível estado de
rompimento com o paradigma da verdade até então instituído. Para abordarmos a
ideia da representação de maneira mais clara, vejamos a dupla faceta que ela nos
traz, a partir da perspectiva do historiador italiano Carlo Ginzburg, em seu livro Olhos
de madeira (2001):
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[...] a “representação” faz as vezes da realidade representada e, portanto,
evoca a ausência; por outro [lado], torna visível a realidade representada e,
portanto, sugere a presença. Mas a contraposição poderia ser facilmente
invertida: no primeiro caso, a representação é presente, ainda que como
sucedâneo; no segundo, ela acaba remetendo, por contraste, à realidade
ausente que pretende representar. (GINZBURG, 2001, p.85).

Ginzburg elucida, em sua citação, que a representação é a face daquilo que
se encontra ausente, pois, apesar do objeto se fazer presente no discurso, ela
manifesta, ao mesmo tempo, a ausência dessa mesma coisa, visto fato desta não se
fazer mais presente, estando dependente da visão interpretativa de seu narrador
para que essa possa se manifestar. Esse jogo do presente e do ausente, ecoa o que
fora apresentado até então, ao longo do presente artigo, fazendo da manifestação
final de uma relação não resolvida entre o sujeito e o objeto do desconhecido, se
consolidar enquanto representação: algo que é, enquanto manifestação em eco
daquilo que não está mais ali, o que evoca uma ausência sempre presente quando
filtrada pelo discurso de seu (pretenso) narrador.
Em analogia a isso, Ginzburg se refere a um evento que ocorria ao longo do
medievo, sobretudo nos países da Europa central, onde imagens de bonecos
substituíam os cadáveres de figuras notórias da realeza. O autor remete ao costume
de expor o cadáver de um membro da realeza para fins de visitação pública em um
cadafalso, mas, o que era apresentado para o público visitante era uma escultura
que mimetizava a figura do cadáver em um estado mais bem conservado que o
corpo em putrefação. O ato de substituir a imagem concreta da mortalidade por uma
face melhor trabalhada da putrefação, substituía a mortalidade pela permanência.
Ao mesmo tempo em que o manequim substituía o cadáver, trazia uma figuração
previamente interpretada, para não dizer, maquiada, daquilo que já não estava mais
presente, assim como, igualmente, o substituía em toda sua complexidade, ao ponto
da imagem alegórica se tornar o próprio monarca mais concreto que o cadáver que
não se encontrava mais ali.
Se valendo do grande cenário da maquiagem que vinha a encobrir a
concretude da morte e da putrefação, Ginzburg, em analogia, acaba por apontar que
o mesmo ocorre com o processo de leitura da história. Segundo o autor, a tentativa
de se buscar o passado traz consigo a intenção de reapresentar aquilo que outrora
foi e que, no presente, não é mais. Implicitamente e de maneira despercebida, tal
processo acaba por proporcionar um movimento de substituição, onde a narrativa
daquilo que não se encontra mais presente, acaba por substituir sua própria
manifestação no tempo. Nesse sentido, a história narrada acaba assumindo a face
da verdade do ocorrido, se tornando mais concreta que a própria manifestação
daquilo outrora ocorrido.
Entendendo a representação como consequente ao processo de
entendimento do mundo e, ao mesmo tempo, desconstruindo a possibilidade de um
teórico desvelamento da verdade por parte do investigador, Ginzburg aponta que a
reconstrução da história decorre da interpretação de dados que se encontram
sujeitos a leitura contextual do seu investigador. Sendo o resultado da leitura dos
indícios dados pelas ruínas do passado, nada mais do que um espelho distorcido de
algo que não se encontra mais presente. Conforme o autor aponta em sua obra
Relações de força (2002):
A idéia de que as fontes, se dignas de fé, oferecem um acesso imediato à
realidade ou, pelo menos, a um aspecto da realidade, me parece
igualmente rudimentar. As fontes não são nem janelas escancaradas, como
acreditam os positivistas, nem muros que obstruem a visão, como pensam
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os cépticos: no máximo poderíamos compará-las a espelhos deformantes.
(GINZBURG, 2002, p.44).

Corroborando com o posicionamento de Ginzburg, entendemos que a ideia
análoga à leitura do passado enquanto um espelho deformante se desdobra na
figura de um espelho de alegorias. Para nós, o contato com elementos do passado
não somente deformam aquilo acessado, como a tentativa de segurar um favo de
mel com as próprias mãos (onde, inevitavelmente, o toque acaba por alterar sua
forma original), mas, em se tratando do processo de reapresentação,
compreendemos haver uma pretensão implícita de expor aquilo entendido por
verdade acerca do ocorrido – um passo que mascara as marcas do toque,
entendendo a deformação dos dedos como parte da composição original do favo de
mel e que, sem perceber, compõe sua reapresentação. Essa exposição, como já foi
dito, será sempre um ponto de vista, pois decorre da interpretação do particular,
nesse sentido, restando apenas uma apresentação alegórica, como a pintura de
Magritte (1898-1967)12, onde a imagem ilustrada será nada mais do que a impressão
daquele que observa e nunca a coisa em si. Algo presente que remete o ausente –
uma representação digna das alegorias e nunca sua reapresentação de fato.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendendo a crença na verdade como resultante de uma relação mitificada,
o presente trabalho buscou problematizar a atribuição do caráter de verdade ao
processo de reconstrução do passado ou de construção daquilo que ficará
registrado enquanto história. Para tanto, buscamos defender a tese de que a
construção das verdades decorre, sempre, da perspectiva do indivíduo que
ambiciona conhecer e, desse modo, imputará conceitos os quais irão determinar a
verdade daquilo observado. Crente de estar acessando a verdade e vivendo de
maneira confortável por saber o que esperar daquilo previamente determinado e
alocado em alguma camada de sua categoria do entendimento, defendemos que o
indivíduo passaria a promover tal verdade para fins de estabelecer um cenário de
manutenção da verdade que promove seu bem estar – sendo a verdade e sua
manutenção, resultantes da crença e de estratégias políticas que mantém sua
promoção, assim como sua perpetuação.
O objetivo de ter promovido esse grande resgate, teve por finalidade a
desconstrução do status de verdade atribuído aquilo que se delega crença.
Desmistificando a verdade, passamos a apresentar o imaginário contextual como
grande influenciador do modus pelo qual o indivíduo passa a apreender o mundo e,
por consequência, erigir seus próprios juízos.
Quando aplicado a prática do historiador e ao ato de resgate do passado, a
verdade do passado se apresenta como algo inviável, sendo a interpretação
ajuizada pelo imaginário contexto vivido, a base daquilo que irá fundamentar a
pretensão de reapresentar aquilo outrora ocorrido para outrem. Frente a isso,
entendemos, a verdade pretendida se revelar enquanto representação – uma
imagem distorcida que inevitavelmente sofrerá modificações quando filtrado pelo
universo particular do investigador.
Por fim, a representação foi compreendida enquanto resultante de um
processo inevitável, o qual nomeamos de um espelho de alegorias. Assim buscamos
Aqui nos referimos a pintura de Magritte intitulada Ceci n’est pas une pipe, de 1928-1929, que
dialoga com a questão da imagem ser uma representação daquilo que só se mantém presente
enquanto ideia e não em sua concretude, desse modo, sendo a pintura a representação de uma ideia
de cachimbo e não um cachimbo.
12

43

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

defender o termo, nos embasando em todo processo previamente apresentado e
que nos levou a entender ser a história narrada, ainda que resultante de uma
investigação, a manifestação de uma mensagem que inevitavelmente espelha as
particularidades de seu narrador e que traz em seu conteúdo, igualmente, de
maneira inevitável, apenas informações alegóricas daquilo pretendido reapresentar:
uma representação que ecoa o imaginário contextual de seu narrador.
Em conclusão, não nos seria absurdo afirmar que do imaginário contextual
vivido, é o lugar donde interpretamos o mundo. E toda tentativa de descrever, seja o
que for, resultará na criação de uma representação - uma imagem que remonta a
ausência daquilo que outrora foi e que hoje não é mais.
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Apêndices
Entrevistados
Entrevistado A, moradora de Bragança-PA. Fone: 9843349xx
Entrevistada M, morador de Bragança-PA: Fone: 9889386xx
Entrevistado C, morador de Bragança, Vila do Taquandeua. Fone:9962525xx
Entrevistado E, morador de Belém-PA. Fone: 9814594xx
Questionário aplicado
Universidade onde fez sua graduação: UFPA
Ano de conclusão da graduação:
Quanto tempo trabalha no Ensino Fundamental II? :
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Idade:
Localidade onde trabalha:
Tempo de trabalho na localidade:
1. Em sua aula, utiliza a realidade local como suporte teórico, prático ou
teórico/prático como metodologia de ensino-aprendizagem em História?
Sim ( )
( ) Não
(
) algumas vezes
2. Quais dificuldades e facilidades à utilização dessa abordagem metodológica na
comunidade em que você trabalha?
R:
3. Você considera importante a História Local ao Ensino de História? Justifique sua
resposta:
R:
4. Cite um exemplo de atividade de História Local que você realizou na comunidade
em que trabalha ou trabalhou?
R:
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AS DIFICULDADES DA APLICAÇÃO DO CONCEITO “ROMANIZAÇÃO” ÀS
ATIVIDADES DOS MISSIONÁRIOS REDENTORISTAS
Bruno Alves Coelho13
Resumo: Nosso artigo lança um olhar para o importante cenário trazido pela
República no tocante às novas possibilidades para a vida da Igreja. De forma
específica, nos debruçamos na recorrente atitude dos bispos brasileiros em
introduzirem em seus territórios episcopais novas congregações religiosas
europeias: a historiografia deste recorte temporal cunhou esta política eclesiástica
de “romanização”. A partir da discussão historiográfica e de documentos daquele
contexto, propomos a sequência da “revisão” deste conceito tão amplamente
utilizado pelos historiadores e, ao mesmo tempo, propomos que, no caso dos
Missionários Redentoristas, o citado conceito ou não deveria ser aplicado ou deveria
ser utilizado com ressalvas, pois, a prática destes missionários acaba por
contradizer os princípios fundantes de uma pretensa romanização construída pela
historiografia.
Palavras-chave: Missionários Redentoristas; ultramontanismo; romanização; Igreja
no Brasil; missões populares.
A elaboração de conceitos é fundamental para o trabalho do historiador, pois,
permite-lhe adentrar nos idos passados com certo grau de segurança. A origem dos
conceitos, por sua vez, pode ser diversa dentro da História: 1) das fontes e das
realidades históricas examinadas; 2) do patrimônio conceitual consolidado pela
historiografia; 3) da criação pessoal de historiadores, em obras específicas; 4) do
patrimônio conceitual consolidado nas demais ciências humanas; 5) de migrações
oriundas de outros campos de saber; e 6) da vida comum de hoje (cf. BARROS,
2017, p. 161). Todavia, a elaboração metodológica dos conceitos não pode, em
hipótese alguma, querer se colocar como a forma definitiva de visitar o passado e
compreendê-lo. Portanto, mesmo que os conceitos sejam fundamentais ao
historiador profissional, estes comportam limites e muitos dos que tentam
‘enquadrar’ a realidade, acabam por lhe escapar e mesmo tornam o passado algo
um tanto que genérico e raso. Daí, ao historiador cabe-lhe a tarefa de sempre
colocar sob suspeita as elaborações de seu trabalho em confronto constante com as
interpretações documentais que aborda.
Lembrada a necessidade da conceituação e sua permanente revisão,
propomos nas linhas que seguem um difícil trabalho de repensar o conceito de
romanização aplicado e já consolidado na historiografia brasileira sobre o processo
da vinda de novas ordens e congregações europeias, a pedido dos bispos
brasileiros de meados do século XIX e inícios do seguinte. Entendemos, já de
antemão, que o termo romanização tenha sido bem utilizado para trazer à tona um
processo de mudança que a Igreja daquele contexto sofria, encampado pela sua
liderança. Todavia, também entendemos que este conceito não abordou todo o
fenômeno com equidade e, portanto, acabou por, dentro da historiografia eclesial,
definir aquele contexto e seus agentes históricos como danoso ao povo católico e
como desrespeitoso por suas tradições e práticas religiosas já seculares em solo
brasileiro.
13
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Convidamos, pois, os leitores a um passeio ao nosso passado recente,
levando em conta os limites do conceito de romanização, submetendo-lhe ao crivo
específico da ação missionária dos membros da Congregação do Santíssimo
Redentor, comumente chamados de Missionários Redentoristas. Como ponto de
partida traçaremos um breve histórico da Congregação Redentorista, a fim de situar
melhor o leitor desavisado sobre quem são estes missionários chegados ao Brasil
naquele contexto. Posteriormente, traçaremos suscinta discussão sobre a
historiografia do conceito romanização. Finalmente, faremos um exercício de
analisar criticamente alguma documentação da época legada a nós pelos
missionários em suas atividades, a fim de esclarecermos nosso ponto de vista sobre
a limitação de “romanização” para a prática dos redentoristas em solo brasileiro.
1. Breve apanhado sobre a Congregação do Santíssimo Redentor e sua
chegada ao Brasil
A Congregação do Santíssimo Redentor, popularmente conhecida como
Congregação Redentorista e seus membros – padres e irmãos – como missionários
redentoristas, foi fundada por Santo Afonso Maria de Ligório (1696-1787) na região
periférica do Reino de Nápoles, Scala, no dia 09 de novembro de 1732. O título
original do nascente instituto religioso, porém, foi Congregação do Santíssimo
Salvador por conta de a coincidência da fundação ocorrer no dia da festa litúrgica da
dedicação da Basílica do Santíssimo Redentor e, ainda mais importante, por conta
do carisma fundacional de, pelas missões populares, conduzir o povo à salvação em
Jesus Cristo. Todavia, após a aprovação pontifícia, por Bento XIV (pontificado 17401758), a 25 de fevereiro de 1749, oficialmente passou a se chamar Congregação do
Santíssimo Redentor. O motivo da mudança de nome do novo instituto religioso deuse por um simples motivo: já existia, desde 1408, a Ordem dos Cônegos Regulares
do Santíssimo Salvador, fundada em Bolonha por Stefano Cione de Sena (cf.
MICHELOTTO, 1982, p. 7).
1.1 O Fundador14
Entender as razões da fundação da Congregação Redentorista é nos
determos, mesmo que superficial e brevemente, na vida e decisões de Afonso de
Ligório. Nascido em 27 de setembro de 1696, filho primogênito do casal pertencente
à nobreza napolitana, Dom Giuseppe de Ligório, capitão das galeras reais, e de
Dona Ana Cavalieri, que o educou pessoalmente, Afonso veio ao mundo dispondo
de todos os benefícios que a riqueza e a primogenitura poderiam lhe dar. Assim,
recebeu a melhor educação possível em sua época, tanto intelectual quanto moral e
religiosamente. Em assuntos de fé, foi acompanhado pela mãe, de ascendência
espanhola – que o marcou com as duras penitências e os escrúpulos próprios do
catolicismo ibérico, e frequentou na infância e na adolescência as reuniões dos
Oratórios de São Felipe Néri. Moralmente foi marcado pela forte personalidade do
pai e seu senso de justiça militar. No campo dos saberes científicos, recebeu, em
casa, lições dos grandes mestres da época: línguas, música, matemática,
astronomia, filosofia, por exemplo. Seu desenvolvimento foi tamanho no campo
intelectual que, aos 16 anos de idade, com licença régia, obteve os títulos de doutor
em Direito Canônico e Civil. Já com a idade de 25 anos, era tido como o maior
advogado da capital napolitana.
14
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1732, ano em que dá início à Congregação Redentorista.
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Comprometido com a justiça e a retidão moral, Afonso elabora uma espécie
de “norma de conduta” de sua carreira jurídica, estabelecendo doze princípios que
iriam reger sua profissão: I) nunca servir a uma causa injusta: nisso se perde tanto a
própria consciência quanto a reputação; II) para uma causa, mesmo justa, abster-se
de qualquer manobra ilegal ou injusta; III) não sobrecarregar seu cliente de
despesas supérfluas, senão o advogado estaria obrigado a restituí-las; IV) tratar dos
interesses de seus clientes com o mesmo cuidado que se tem com os próprios
negócios; V) estudar os documentos a fim de tirar deles argumentos sólidos; VI) os
atrasos e a negligência do advogado frequentemente prejudicam o cliente; há,
então, o dever de justiça, de reparar; VII) o advogado deve implorar a ajuda de
Deus: Deus não é o primeiro protetor da Justiça?; VIII) está errado aquele que se
encarrega de mais negócios do que seus talentos, suas forças ou seu tempo podem
resolver eficazmente; IX) Justiça e probidade são as duas companheiras
inseparáveis do advogado: cuidar disso como das pupilas dos olhos; X) um
advogado que perde uma causa por negligência sua, incorre na obrigação de
reparar todos os prejuízos sofridos pelo cliente; XI) na defesa de uma causa, nada
dizer que não seja verdadeiro, nada esconder tampouco; respeitar o adversário,
apoiar-se unicamente na razão; XII) afinal de contas, as virtudes que constituem o
advogado são a ciência, a aplicação, a verdade, a fidelidade e a justiça.
A carreira no Direito de Afonso de Ligório, contudo, foi drasticamente
interrompida. Aconteceu que em julho de 1723 a fama do jovem e brilhante
advogado Afonso de Ligório fez chegar em suas mãos um processo internacional
que envolvia uma ferrenha e já histórica disputa de um feudo entre o duque de
Orsini de Gravina e seu vizinho, o grão-duque de Toscana, Cosimo III dei Medici.
Afonso defendeu a justa causa do duque de Orsini e, pela equidade, o ganho de
causa era devido a seu cliente. Todavia, devido à corrupção do processo, Afonso
conheceu a derrota. Esta derrota teve um peso decisivo em sua vida: devotado à
justiça como caminho de santidade, percebeu que esta não tinha acolhida nos
tribunais. É possível imaginar o conflito interno sofrido por Afonso: levando em conta
os “mandamentos do advogado” acima transcritos, nota-se que a justiça dos
tribunais era entendida por Afonso como fazer a vontade de Deus. Assim, o que faz
Afonso deixar os tribunais para sempre não é a derrota em si, mas, perceber que a
“casa da justiça”, na verdade, era um local onde imperava a corrupção, portanto, ali
não se fazia a justiça, a vontade de Deus.
Se o Palácio da Justiça não era o local de se fazer justiça, isto é, a vontade
de Deus, que lugar seria este? O piedoso Afonso logo descobriu: a vontade divina
para ele não era a vida nos tribunais, mas, sua total entrega aos carentes da justiça
divina. Rompendo dolorosamente com os planos paternos e seu brilhante futuro,
abre mão de seu direito de primogenitura, abandona os tribunais e se decide pela
carreira eclesiástica, inscrevendo-se como externo no Seminário de Nápoles. Daí,
no dia 21 de dezembro de 1726, aos trinta nos de idade, Afonso foi ordenado padre.
Padre Afonso de Ligório, contudo, não exercerá seu ministério eclesiástico
como a maioria do clero da capital do Reino, mas, radicalizará ainda mais seu
contato com os mais pobres, atividade que já efetuava desde sua juventude laica
quando dedicava bastante de seu tempo para o cuidado dos doentes do Hospital
dos Incuráveis de Nápoles. Entretanto, se como leigo Afonso estava voltado para a
caridade prática para com os pequenos, como padre ele irá otimizar seus cuidados
com estes, pois, agora ele podia evangelizar em plenitude. Assim, sua primeira
prática evangelizadora ocorreu com as “capelas do entardecer/vespertinas”: notando
o abandono espiritual dos trabalhadores da periferia de Nápoles por parte do clero
local, e a consequente vida nos vícios destes pobres urbanos, Padre Afonso irá se
reunir no final do dia nas encruzilhadas das periferias da capital para instruir acerca
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da religião e de moral estes pobres trabalhadores desprovidos destes cuidados. O
movimento durou seis anos (1727-1732) sob os cuidados de Padre Afonso de
Ligório. Todavia, como foi ganhando sempre mais fama e destaque entre os pobres
napolitanos, aconteceu que Padre Afonso formou alguns jovens leigos para
assumirem a liderança destes trabalhos. Assim, a evolução do movimento mostrouse um “apostolado” de leigos para leigos. Outro aspecto importante deste movimento
afonsiano foi a saída das ruas e praças para as igrejas e capelas, demonstrando que
o movimento encontrou a devida acolhida e chancela episcopal.
Após três anos de pronta dedicação, atendimento pastoral e formação de
lideranças leigas, Afonso de Ligório percebeu que os pobres das periferias
napolitanas não mais estavam desprovidos de cuidados, mas, podiam já caminhar
por conta própria. Então, surge em seu coração nova inquietude: as missões no
Oriente. Em 1729, juntamente com outros companheiros, ingressa no Colégio dos
Chineses, atraído pela fabulosa ideia de pregar o Evangelho naquelas terras
distantes. Seguramente ele queria agora, no Colégio, aperfeiçoar a metodologia
missionária que aprendera e executara por sua associação na Congregação das
Missões Apostólicas, feita em 1724 15 . Sua intensa atividade missionária, porém,
jamais rumou para o Oriente, mas, nem por isso exigiu menos esforço de Padre
Afonso. Assim, devido ao esgotamento próprio das missões nas vilas e cidades dos
arredores de Nápoles, acrescida à “peste” que assolou a capital em 1730, na qual
Afonso participou ativamente no cuidado com os doentes, sua saúde se colapsou.
Daí, juntamente com alguns companheiros, um descanso foi a recomendação
médica. O local escolhido para o restauro da saúde foram as montanhas de Scala,
exatamente Santa Maria dos Montes. Lá, porém, o descanso mudou-se em missão e
convicção: os habitantes da região, formados por pobres camponeses e cabreiros,
não faziam a menor ideia de religião e moral, ou seja, estava ali, como em todo o
Reino, gente boa e simples desprovida dos cuidados eclesiais. Os missionários que
deveriam descansar, elaboram uma missão e veem os frutos desta para aquele
povo. A partir de então, Afonso de Ligório começa a perceber qual seria o seu
destino: fundar um grupo missionário que atendesse os mais pobres e abandonados
da zona rural.
1.2 A nova fundação
Nosso intuito aqui é apenas localizar o leitor mais desinformado sobre as
origens da Congregação Redentorista e não fazer um estudo aprofundado e
detalhado da mesma e de suas circunstâncias históricas16. Assim, não lançaremos
mão de grande apanhado bibliográfico sobre este tema, mas, nos limitaremos na
análise do Supplex libellus17 apresentado por Afonso e seus companheiros ao Papa

15

Tanto a Congregação das Missões Apostólicas quanto o Colégio dos Chineses eram
“congregações” associativas para padres e bispos que se dispunham a pregar missões itinerantes.
Assim, estas obras missionárias não devem ser tidas como Ordens ou Congregações religiosas
tradicionais que vinculam seus membros a partir dos três votos: pobreza, castidade e obediência.
16 Também por este motivo, não nos deteremos no processo de consolidação da Congregação
Redentorista e nem ao seu processo de crescimento e expansão mundial.
17 Utilizamos aqui a versão apresentada nas Constituições e Estatutos da Congregação do
Santíssimo Redentor, traduzidas para a Língua Portuguesa e publicadas pelos redentoristas
brasileiros em Aparecida-SP, no ano de 2004. Daqui por diante, abreviaremos Supplex libellus da
seguinte forma: Sup. lib., acrescido de número do parágrafo em algarismos arábicos – embora o
presente texto não inclua tal método, limitando-se apenas aos intervalos entre os parágrafos – e o
número da página em algarismos romanos, conservando a forma de numeração paginar da dita
edição.
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Bento XIV em fevereiro de 1749 a fim de conseguirem a aprovação pontifícia para o
novo instituto religioso.
Como o próprio tipo documental deixa claro, o Supplex libellus nada mais é do
que um requerimento de autorização junto à Sé Apostólica para a ereção do novo
instituto religioso. Portanto, trata-se de um texto simples e de súplica ao Sumo
Pontífice, por parte dos membros da Congregação, no qual apresenta o pedido e as
razões para uma nova congregação missionária na Igreja, funcionando,
simultaneamente, como súplica e introdução à interpretação da Regra de Vida que
seria colocada em análise para aprovação.
O documento inicia seu pedido dirigindo-se diretamente ao “Santíssimo
Padre” e nomeando os suplicantes: “o sacerdote napolitano Afonso de Ligório com
seus demais companheiros missionários, reunidos sob o título do SS. Salvador”
(Sup. lib. 1, p. XVII). Logo após o direcionamento e a apresentação dos suplicantes,
peculiarmente explicita a súplica a partir do histórico daquele grupo, tendo Afonso
como representante.
Após muitos anos de exercício das missões como membro da Congregação
das Missões Apostólicas, com sede na catedral de Nápoles, conhecendo o
grande abandono em que jazem os pobres e principalmente os
camponeses, em vastas regiões deste reino, desde 1732 uniu-se aos acima
mencionados sacerdotes, seus companheiros, sob a direção de Mons.
Falcoia, Bispo de Castellamare, para atender aos pobres camponeses
espiritualmente mais abandonados, com missões, instruções e outros
exercícios (Sup. lib. 1, p. XVII-XVIII).

Chama-nos a atenção a força do pedido de aprovação do novo instituto
embasada na pessoa e na experiência de Afonso, o mais proeminente membro
daquele grupo, como se a atividade e a convicção do Fundador fossem suficientes
para justificar e autorizar a adesão e prática dos outros membros. Ademais, às
experiências pessoais de Afonso, somam-se as atividades do grupo que, desde
1732, portanto, já com dezessete (17) anos atuam nas missões populares sob a
alcunha do Santíssimo Salvador. Todavia, um elemento chave é apresentado como
trunfo no pedido: não atuam ao seu bel prazer, mas, estão pessoal e grupalmente,
os membros deste novo instituto religioso, submissos à autoridade episcopal do
Bispo de Castellamare, daí, a comunhão eclesial e a obediência à Sé Apostólica
mostram-se com evidência.
Mas se Vossa Santidade não se dignar conceder a sua aprovação
apostólica, a obra não poderá ter feliz continuação. Por isso, prostrados aos
pés de Vossa Santidade suplicamos pelo amor que dedica à glória de Jesus
Cristo e à salvação espiritual de tantos pobres camponeses, que são os
filhos mais abandonados da Igreja de Deus, que se digne dar o
consentimento apostólico para a ereção e constituição do mencionado
grupo como Congregação de sacerdotes seculares sob o título do SS.
Salvador, ficando ela sujeita à jurisdição dos Ordinários locais [...] (Sup. lib.
6, p. XX-XXI).

O senso de submissão e colaboração com o poder episcopal e também com o poder
régio, é ainda ressaltado mais adiante quando o documento narra a existência de
algumas casas já erigidas no Reino de Nápoles: “com a aprovação canônica dos
bispos e autorização régia, reuniram-se para viver em algumas casas ou retiros”
(Sup. lib. 3, p. XIX).
O nascente instituto religioso, nas fórmulas do Supplex libellus, nasce por
conta de uma necessidade legítima da Igreja do século XVIII: o descuido pastoral
para com os camponeses do Reino de Nápoles. Esta é uma realidade e urgência tão
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flagrante das atividades eclesiais da época, que não só os poderes eclesiásticos
locais – Dom Falcoia e o Bispo de Nápoles – apoiam e pedem ajuda do novo
instituto, como o próprio poder real confirma o bem que estes prelados fazem no
atendimento aos mais pobres e lhes concede uma subvenção anual para a
manutenção própria (cf. Sup. lib. 2, p. XVIII-XIX). Assim, devido à latente
necessidade pastoral e ao profundo senso de submissão, obediência e colaboração
com as autoridades real e episcopais, o nascente instituto, mesmo com pouco tempo
de existência e ainda sem uma Regra de Vida aprovada canonicamente, já
angariava a simpatia dos bispos das dioceses napolitanas: Salerno, Bovino, Nocera
e Conza; sendo que nesta última não tiveram apenas a autorização de
estabelecerem residência, mas, por conceção apostólica da “S. Congregação dos
Bispos e Regulares, receberam a igreja de Nossa Senhora ‘Mater Domini’ com a
casa adjacente e algumas rendas de um benefício do clero de Caposele e outras
rendas cedidas por diversos benfeitores, principalmente pelo arcebispo daquela
diocese” (Sup. lib. 3, p. XIX).
Fato marcante da crescente simpatia do clero diocesano pelo novo instituto
fundado por Afonso de Ligório é a consciência de que se tratava de uma obra
inteiramente dedicada às missões itinerantes. Assim, o novo instituto não se
colocava como um concorrente do antigo clero regular e do clero diocesano, pois, os
novos missionários não se instalariam de forma alguma nas cidades, mas, a meio
caminho entre a cidade e o campo e nas dioceses mais necessitadas (cf. Sup. lib. 6,
p. XXI). Ademais, teriam a sua atividade pastoral concentrada num terreno ausente
de clero: a zona rural das dioceses mais desprovidas de atendimento eclesiástico.
Soma-se a isso o fato de os trabalhos missionários serem gratuitos, ou seja, o novo
instituto missionário atenderia a uma forte demanda da Igreja do século XVIII, não se
colocando como “rival” das tradicionais ordens religiosas e também ao clero secular,
atuariam sempre com a licença episcopal e não dividiriam as rendas eclesiais: eis a
fórmula para o sucesso da nascente Congregação Redentorista no âmbito
institucional. Mais do que isso, devido ao espírito próprio do Fundador, embebido da
tradição da Igreja e carregado das marcas do Concílio de Trento, a nova
Congregação se colocou como aliada dos bispos no sentido de uma reforma do
clero.
Além disso, nas mesmas casas, mais vezes no ano, realizaram-se
exercícios espirituais fechados quer para ordenados, quer para párocos e
sacerdotes enviados pelos seus bispos e também para leigos. Isso foi de
suma vantagem, pois, reformados os sacerdotes, tornaram-se dignos
ministros do santuário para a salvação espiritual de seus conterrâneos (Sup.
lib. 4, p. XX).

Já no tocante ao seu sucesso junto ao povo simples do Reino de Nápoles e,
posteriormente em toda a Europa e Américas, este ocorreu por conta do carisma
missionário que conciliou o tradicional das missões da Época Moderna com
inovações metodológicas trazidas pela sensibilidade de Afonso de Ligório 18. Enfim, a
novidade trazida pela nascente Congregação foi a possibilidade do atendimento com
certa qualidade do povo residente na zona rural, não apenas com a ida dos
missionários ao seu encontro, como também a oportunidade de os camponeses
terem acesso a outros exercícios espirituais, até então reservados apenas para os

18

Sobre esta temática das missões populares do século XVIII e a forma como os Redentoristas a
reinterpretaram e inovaram, permita-nos citar um trabalho de nossa autoria: “AS MISSÕES NA
PROVÍNCIA REDENTORISTA DO RIO E A NOVIDADE DA INSERÇÃO”, ver especialmente as
páginas 37-44. Nas notas bibliográficas daremos a citação completa.
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residentes das cidades ou aos camponeses mais abastados, de participarem de
retiros, confissões e pregações especiais para eles (cf. Sup. lib. 4, p. XIX-XX).
Portanto, o novo grupo missionário iniciado por Afonso de Ligório se coloca
como instrumento eficaz de atendimento ao povo mais simples com a possibilidade
do acesso aos sacramentos, mas, principalmente pela pregação missionária que
buscava a reforma dos costumes; e também ao clero com pouca formação, através
dos exercícios espirituais e retiros oferecidos em suas casas retiradas dos centros
urbanos. Além de se apresentar como grupo religioso extremamente obediente e
submisso aos bispos locais e, assim, angariar a simpatia destes, o novo instituto
missionário favorecia o espírito ultramontano 19 do século XVIII que buscava uma
reforma da Igreja desde o clero até a vida dos leigos. Pela pregação missionária
itinerante, os redentoristas responderão perfeitamente aos anseios episcopais
ultramontanos.
1.3 A vinda dos redentoristas para o Brasil
Os redentoristas chegam ao Brasil por iniciativa dos bispos reformadores que,
sobretudo com o advento da República e o consequente fim do padroado, têm mãos
livres para guiarem os rumos de suas dioceses. Todavia, por conta de um clero
autóctone insuficiente e em muitos casos mal formado em assuntos de teologia e
pastoral20, as lideranças episcopais acabaram por recorrer ao clero regular europeu.
Os redentoristas, por sua qualidade missionária atrelada ao espírito ultramontano,
será apenas uma das muitas famílias religiosas masculinas e femininas que virão
para o Brasil neste contexto de reforma da Igreja brasileira.
Neste item, todavia, não queremos discutir a problemática em torno da vinda
dessas novas congregações para o Brasil, mas, continuando e encerrando esta
primeira sessão de caráter narrativo, intentamos ilustrar o leitor sobre os eventos da
vinda dos missionários redentoristas. Assim optamos porque trabalharemos estas
questões mais abaixo, afinal, este é o nosso objetivo central neste artigo 21.
Foi complexo e longo o processo de negociação para a vinda dos
redentoristas para o Brasil. O primeiro apelo aos filhos de Santo Afonso ocorreu
ainda em meados do século XIX. Ainda em 1844 o bispo de Mariana, Dom Antônio
Ferreira Viçoso (governou de 1844 a 1875), enviou seu primeiro pedido ao Reitor19

Em sua formulação histórica original, do latim medieval, ultramontanismo referia-se apenas e
literalmente aos papas que provinham de fora da Itália, isto é, ultra significando além, e montes
designando Alpes, daí, os papas não italianos de Além dos Alpes (além dos montes). Aqui nós
utilizamos o conceito no sentido próprio que este adquiriu no século XVIII, ou seja, ultramontano ou
ultramontanismo se refere à postura da defesa eclesial nos conflitos entre Igreja e Estado. Já quando
utilizarmos este conceito para o século XIX, estamos nos referindo a uma postura clerical definida por
atitudes reacionárias quanto a correntes teológicas e contra as novas tendências políticas, embasada
sobretudo no fortalecimento da autoridade pontifícia sobre as igrejas particulares. Ítalo Santirocchi
oferece ótimo apanhado sobre o tema em: SANTIROCCHI, 2010, p. 24-26.
20 É interessante notar, entretanto, que a visão dos redentoristas sobre o clero secular não parece
coincidir com a dos bispos reformadores, pois os redentoristas, em suas missivas às províncias de
origem acabavam por destacar o heroísmo da missão numa terra permeada por dificuldades, cf.
HAUCK, 1993, p. 183-192. Mais do que isso, a primeira obra sobre a história dos redentoristas no
Brasil, sob o título Res Gestae Per Quinque Lustra 1894-1919, conhece o empenho e esforço do
clero local da região em os missionários se estabeleciam naquele momento (Estados do Rio de
Janeiro e de Minas Gerais) para cuidar com certa eficácia do povo espalhado em tão amplo e difícil
território, chegando mesmo a igualar estes prelados locais aos membros da Congregação
Redentorista, cf. p. 14-15.
21
Como nosso objetivo aqui não é a problematização, mas, o escalonamento dos fatos, seguiremos a
narrativa da Res Gestae Per Quinque Lustra – citada no corpo do texto “Quinque”, seguida da
referente página – sobre a chegada dos missionários redentoristas no Brasil.
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Mor da Congregação Redentorista, Padre João Camilo Ripoli, pedindo o envio de
missionários para sua diocese; o pedido foi repetido pelo mesmo bispo no ano de
1857, mas, ao Reitor-Mor da época, Padre Nicolau Mauron. Ambos os pedidos não
puderam ser aceitos por conta da intromissão real nos assuntos eclesiásticos e
também porque os membros da Congregação estavam já comprometidos por muitos
trabalhos assumidos (cf. Quinque, p. 6). Já sob o governo de Dom Antônio Maria
Correia de Sá Benevides (governou de 1877 a 1896) na Sé de Mariana, seu bispoauxiliar Dom Silvério Gomes Pimenta (auxiliar de 1890 a 1896; posteriormente
primeiro arcebispo de Mariana de 1896 a 1922), voltou à carga para conseguir os
missionários redentoristas para a diocese.
Dom Silvério Gomes Pimenta, aproveitando-se no novo período trazido pela
República brasileira, em 1890 encontrou-se com o antigo Internúncio da Holanda,
mas que agora estava junto ao governo do Brasil, Dom Francisco Spolverini, e
narrou as dificuldades de Mariana, sobretudo devido à falta de padres para a cura
das almas. A sugestão de Dom Spolverini foi que buscasse especialmente os
missionários redentoristas da Província Holandesa. Naquele mesmo ano de 1890,
Dom Spolverini, indo à Itália, levou os clamores de Dom Silvério pessoalmente aos
superiores de algumas congregações, inclusive ao Reitor-Mor redentorista (cf.
Quinque, p. 6-7). Todavia, o processo não evoluiu muito, embora no 1892 o ReitorMor, aproveitando a visita a Roma do provincial holandês Padre Tiago Meeuwissen,
conversou sobre a possibilidade de os holandeses assumirem uma fundação no
Brasil já que, ao que parece, a muitos confrades holandeses essa era uma ótima
ideia e tinha boa aceitação entre o grupo. Porém, ainda não foi dessa vez (cf.
Quinque, p. 7).
Não obstante a recusa de 1892, o provincial holandês parece ter sentido bem
profundamente em seu coração a necessidade e justiça do pedido dos bispos de
Mariana. Tanto que passou a pedir informações ao Padre Bartolomeu Sipolis,
visitador da Congregação da Missão, durante o primeiro semestre de 1893.
Somadas a estas informações, Dom Silvério enviou nova carta ao Reitor-Mor da
Congregação. Estas informações de fevereiro e abril de 1893 e a carta de Dom
Silvério também de fevereiro daquele ano foram o golpe de misericórdia na
resistência dos superiores redentoristas: no dia 21 de abril de 1893 o Reitor-Mor
Padre Nicolau Mauron enviou uma carta ao Padre Mathias Tulkens, então admonitor
e ministro da casa redentorista holandesa de Wittem, dando-lhe a missão de viajar
para Mariana a fim de tornar possível lá a fundação de uma casa da Congregação. A
pedido de Padre Mathias, outro confrade, o Padre Francisco Lohmeijer, a ele se
juntou para executar esta nobre e árdua tarefa (cf. Quinque, p. 8-9).
Após quase um mês de viagem a bordo do navio Ceará, que zarpou do porto
de Hamburgo no dia 08 de junho de 1893, aportaram no Rio de Janeiro, no dia 02 de
julho, os primeiros redentoristas vindos ao Brasil para estabelecerem uma fundação
definitiva22. Os redentoristas foram acolhidos na capital federal pelo Padre Thadei,
membro da Congregação da Missão, a pedido de Dom Silvério. Após dois dias de
descanso no Rio de Janeiro, seguiram para Juiz de Fora, onde foram acolhidos
22

Embora a documentação de matiz historiográfico insista que os dois padres holandeses tenham
vindo sondar possibilidades de fundação, uma análise mais acurada das cartas do Padre Mathias
Tulkens aos superiores na Europa, durante sua viagem para o Brasil, não deixa dúvidas de que a
missão era definitiva. “Domingo, 2 de julho (1893) chegou o ‘Ceará’ ao Rio de Janeiro. Conforme me
falaram é um dos portos mais bonitos do mundo. Viajamos no mar sem problemas, 25 dias: de 8 de
junho até 2 de julho. Graças a Deus chegamos em nossa nova pátria. Espontaneamente rezei: ‘Ó
Santíssimo Redentor que destes a vossa vida para todos os habitantes deste país, abençoai o nosso
trabalho que vamos começar para a maior glória de Vosso Nome e para a salvação das almas
imortais. Santo Afonso, bem-aventurado Clemente, bem-aventurado Geraldo, rogai por nós’”.
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pelos Padres Sabino las Casas e Venâncio Café. No dia seguinte partiram rumo a
Ouro Preto e, finalmente a Mariana, onde foram recebidos pelos bispos. Em Mariana
os missionários se mudaram para o seminário diocesano onde se dedicaram com
maior liberdade ao aprendizado da Língua Portuguesa. Neste ínterim, ocorreram as
tratativas sobre o local da nova fundação: de início, foram ofertadas as
possibilidades do Santuário do Bom Jesus na cidade de Congonhas, um prédio na
cidade de Itapecerica ou a igrejinha dos alemães em Juiz de Fora (cf. Quinque, p. 9).
A opção feita foi pela cidade de Juiz de Fora. A igrejinha dos alemães, Igreja
da Glória, seria a partir de então propriedade exclusiva da Congregação
Redentorista. Terminadas as negociações, enquanto o Padre Mathias Tulkens
rumou para Juiz de Fora a fim de dar início aos trabalhos pastorais junto aos
imigrantes alemães, o Padre Francisco Lohmeijer permaneceu em Mariana a fim de
aperfeiçoar seu rápido e qualitativo aprendizado da língua vernácula brasileira e
também entender e aprender o método missionário que os lazaristas (Congregação
da Missão) praticava no Brasil. Portanto, no dia 06 de dezembro de 1893, em Juiz
de Fora, iniciaram-se as atividades pastorais redentoristas no Brasil. No dia 21 de
janeiro de 1894, por decreto episcopal, a região norte de Juiz de Fora e circundante
da Igreja da Glória foi elevada a curato. Com isso, o trabalho apostólico ganhava
raízes fortes e, no dia 17 de fevereiro de 1894, Padre Francisco Lohmeijer chegou a
Juiz de Fora. Com a estrutura pronta para acolher uma comunidade apostólica
redentorista aos moldes da Regra, no dia 26 de abril somaram forças com os dois
pioneiros outros seis confrades vindos da Holanda: Padres Geraldo Schrawen,
Teodoro Helsen e Afonso Mathysen, e os Irmãos Nicolaus (Felipe) Winter, Petrus
(Doroteu) van Leent e Jacobus (Gregório) Mulders (cf. Quinque, p. 10-13).
Chegados a este ponto queremos apenas registrar que os esforços dos
primeiros holandeses em solo brasileiro renderam frutos: a Missão HolândicoBrasileira, com casas em Juiz de Fora e em Belo Horizonte, foi elevada à categoria
de Vice Província a 10 de fevereiro de 1903 e já contava com 30 confrades, 19
padres e 11 irmãos. Estes pioneiros pregaram inúmeras missões populares e foram
expandindo a área de atuação rumo ao nordeste brasileiro: o ano 1948 registra o
período de maior extensão da Vice Província: além de Minas Gerais, Rio de Janeiro
e Espírito Santo, os holandeses lançaram raízes em Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Já no dia 29 de junho de 1951, a
Vice Província Holândico-Brasileira foi elevada à categoria de província com o nome
de Província do Rio de Janeiro e já contava com 08 casas e 138 professos
redentoristas: 81 padres, 34 irmãos e 23 estudantes (filosofia e teologia). Os
redentoristas da Província do Rio de Janeiro continuam atuando nos três estados do
Sudeste que lhe são de jurisdição canônica, todavia, por um processo de
reestruturação interna da Congregação Redentorista no mundo, também as
províncias brasileiras passarão por nova organização, assim, a partir de 2022, as
Províncias do Rio de Janeiro e de São Paulo e a Vice Província da Bahia passarão a
integrar uma única província, aumentado a área de atuação missionária para todo o
Sudeste, a Bahia e o Suriname.
2. Romanização: uma historiografia do conceito
O conceito de romanização foi trazido para as interpretações da reforma
eclesial empreendida pelos bispos do século XIX em solo brasileiro. Esta reforma
eclesial promovida no Brasil23 – já era algo antigo na Europa, desde o Concílio de
23

De fato, já haviam outras tentativas de empregar um catolicismo marcadamente tridentino no Brasil
desde a vinda dos jesuítas em 1549 e, no século XVII-XVIII com o bispo da Bahia, Dom Sebastião
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Trento – foi marcada pelos parâmetros tridentinos e o espírito ultramontano daquele
tempo. Estes agentes reformadores acabaram por ser identificados como
ultramontanos, mas, já em 1870 outro termo veio a ser empregado a eles: o da
romanização. É certo que, naquele contexto nascente, o novo conceito não foi muito
difundido, vindo a tomar força apenas nos idos de 1950-1960 pela historiografia (cf.
SANTIROCCHI, 2010, p. 27).
A primeira vez que o conceito romanização aparece para definir um ato da
Igreja ocorreu na obra do teólogo alemão Johann Joseph Ignaz von Döllinger (17991890), que publicou uma série de artigos nos jornais Allgmeine Zeitung e Nuue freie
Press, com críticas ao magistério pontifício e sobretudo a pontificado de Pio IX. De
forma muito clara o padre alemão tecia duros comentários sobre a tentativa de uma
“romanização da Igreja alemã” e, em contrapartida, propunha uma Igreja de cunho
nacionalista e submissa a um primaz local, e articulada por sínodos. A Santa Sé
condenou algumas de suas ideias, mas, o teólogo não parou sua produção. Sua
obra mais divulgada, Der Papst und das Konzil (O Papa e o Concílio), criticava
especialmente o dogma da infalibilidade papal e reafirmava com veemência que o
objetivo dos ultramontanos era a romanização de cada uma das igrejas. Der Papst
und das Konzil adquiriu grande importância no Brasil sob os cuidados de Rui
Barbosa de Oliveira (1849-1923). Traduzida para Língua Portuguesa e acrescida de
uma ampla introdução em 1875, a obra “O Papa e o Concílio” foi instrumentalizada
para defender os ideais regalistas da Igreja do Segundo Império e rechaçar as
nefastas tentativas da romanização, ou seja, havia um tom combativo contra os
reformadores ultramontanos (cf. SANTIROCCHI, 2010, p. 27-28).
Na segunda metade do século XX o conceito romanização volta à carga em
estudos de viés sociológico sobre a Igreja no Brasil. Em 1951 Roger Bastide (18981974), sociólogo, aborda a questão da “Igreja romanizada” que demonstraria o
resultado do processo de reforma iniciado pelos bispos no século XIX. Este
processo teria produzido uma Igreja fortemente hierarquizada, doutrinária e que teria
substituído, pelo trabalho das congregações estrangeiras, a substituição do
catolicismo popular por um catolicismo universalista (cf. NETO, 2007, p. 36-37;
SANTIROCCHI, 2010, p. 27). Já o historiador americano Ralph Della Cava (1934-),
em seu célebre livro Miracle at Joaseiro de 1970, afirma que Dom Luis Antônio dos
Santos, primeiro bispo do Ceará (1854), teria sido a encarnação da romanização (cf.
SANTIROCCHI, 2010, p. 28), pois suas ações em sua Sé episcopal buscavam a
restauração da Igreja, a ortodoxia da fé, a reforma do clero, enquadramento das
expressões da fé no Brasil como na Europa (cf. NETO, 2007, p. 38).
O conceito romanização, todavia, como chave interpretativa para o processo
de transformações eclesial e eclesiástica da Igreja no Brasil, foi solidificado na
historiografia do tema a partir da década de 1970 com historiadores brasileiros que
se debruçaram sobre o passado recente e, em livros e artigos de grande circulação
e aceitação, escreveram a História da Igreja. Nomes consagrados na academia
brasileira como José Oscar Beozzo, Riolando Azzi, João Fagundes Hauck e Pedro
Antônio Ribeiro de Oliveira 24 , por exemplo, são expoentes da ‘popularização
intelectual’ da pretensa e fatídica romanização da Igreja nos séculos XIX-XX. A
consolidação do conceito tanto em Sociologia quanto em História tornou-se fato
Monteiro da Vide (1643-1722). Todavia, com a expulsão dos jesuítas em 1759, a igreja no Brasil
perdeu seu influxo de viés tridentino, adquirindo contornos jansenistas, iluministas e, no século XIX,
liberalistas. O perfil episcopal brasileiro, porém, no século XIX, foi marcado pela formação
ultramontana e, com isso, os bispos retomaram o viés tridentino e buscaram empreender uma
reforma na Igreja.
24 Para detalhes sobre a construção intelectual destes e de outros autores do período, cf. NETO,
2007, p. 38-44; SANTIROCCHI, 2010, p. 28-30.
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consumado quando, em 1980, vem à luz o manual História da Igreja no Brasil, tomo
II/2, publicado pela Editora Vozes. O que chama a atenção nesta construção
intelectual sobre a romanização da Igreja no passado, é a forte carga ideológica
destes intelectuais militantes da Teologia da Libertação. O fato é que houve uma
consciente ou inconsciente transposição de lutas e militâncias eclesiais da segunda
metade do século XX, numa forte resistência às diretrizes do papado e a busca de
um fortalecimento das ‘raízes’ tradicionais do catolicismo popular (popular entendido
como dentro da alçada interpretativa da Teologia da Libertação). Ou seja, “o
Catolicismo tradicional era entendido como proveniente dos ‘pobres’ e do ‘povo’, e o
Catolicismo ‘ultramontano’ ou ‘romanizado’, como oriundo das ‘elites’ e dos ‘ricos,
aliados da Igreja romana” (SANTIROCCHI, 2010, p. 30).
A empregabilidade do conceito romanização para este contexto das reformas
eclesiais no Brasil foi uma constante tautológica para os historiadores até a primeira
década dos anos 2000. PEREIRA, 2002; FERENZINI, 2006; BRION, 2009, por
exemplo, são trabalhos que apresentam o contexto como a substituição arbitrária do
catolicismo popular pelo catolicismo ultramontano, articulado pelos agentes de
Roma. Com posições menos radicais quanto ao conceito, mas, conservando-o como
chave de leitura do processo de reforma da Igreja no século XIX-XX, VIEIRA, 2007;
PETERS, 2017: a romanização não teria ocorrido por encardo direto de políticas
pontifícias, mas, pelo clero romanizado que frequentou o Colégio Pio Latino
Americano; afinal, quando retornam ao Brasil, estariam embebidos dos ideais
romanizadores (cf. PETERS, 2017, p. 54). Entretanto, pelo final da referida década
em diante, surgem historiadores que questionam o emprego deste conceito e
mesmo sua validade historiográfica, dentre eles: NETO, 2007; SANTIROCCHI,
2010. Luciano Dutra Neto é radical em afirmar a não existência de um processo de
romanização naquele contexto e sugere a aproximação daquele contexto partindo
do pressuposto de uma reforma (cf. NETO, 2007, p. 43). Ítalo Domingos Santirocchi
é unanime em concordar com Luciano Dutra e arremata: “se pretende propor no seu
lugar o conceito de reforma, principalmente por ter sido aceito pelos ultramontanos,
pelos regalistas e pelos liberais, e também por ser mais abrangente, permitindo uma
visão mais complexa e menos condicionada por ideologias políticas”
(SANTIROCCHI, 2010, p. 32).
2.1 Redentoristas e romanização
Posto o percurso historiográfico de “romanização”, queremos agora “fazer a
prova” da validade ou não de sua aplicabilidade para as atividades dos missionários
redentoristas no Brasil. Para tal, nos deteremos apenas nas duas primeiras
fundações da Província do Rio, a casa de Juiz de Fora (1894) e a casa de Belo
Horizonte (1900), para o aspecto do apostolado interno. Para o aspecto do
apostolado externo, nos valeremos de alguns relatos de missões até o primeiro
quartel do século XX.
Fica evidente pela própria data e local de fundação da Congregação
Redentorista e a forma como seu fundador a enquadrou dentro dos carismas da
Igreja, que sua atuação missionária estaria em perfeita sintonia com o Concílio de
Trento, assim, consequentemente, suas missões, num olhar institucional, adequamse ao espírito ultramontano do seu contexto fundacional, século XVIII, e de seu
imediato crescimento e expansão mundo afora, século XIX-XX. Todavia, é preciso
se levar em conta que uma congregação religiosa, no caso a Redentorista, é
formada por vários homens de diferentes extratos sociais e níveis de compreensão e
trato com o sagrado. Portanto, queremos neste ponto de nosso trabalho apenas
chamar a atenção do leitor quanto à impossibilidade de uma aplicação total do
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conceito de romanização para as atividades pastorais dos redentoristas, uma vez
que, não obstante haja um padrão definido pela regra e metodologia missionária, no
fim das contas torna-se inviável a rotulação de seus trabalhos, pois, na prática, estes
escapam aos limites conceituais.
O conceito de romanização tende a “demonizar” os missionários estrangeiros
que atuaram no Brasil nas passagens do século XIX para o XX por conta de sua
“violência” contra o povo brasileiro, na orquestrada substituição do catolicismo
popular para o catolicismo ultramontano. Tal violência teria se dado principalmente
na substituição forçada das antigas devoções para as novas. Narra a cronista a 08
de maio de 1895: “o quadro de N.S.P.S. foi instalado solenemente no altar-mór: o
quadro antigo foi retirado sem que ninguém reclamasse” (CODEX
CHRONICORUM). Isto é, na igrejinha dos alemães, os redentoristas substituíram um
antigo quadro – não diz qual seria a devoção – por um novo, o de Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro; pelas palavras do cronista não houve quem reclamasse, ou seja,
a ação não foi vista como uma violação ou substituição de antiga por nova devoção.
Tal evidência salta aos olhos quando, a 05 de abril de 1896, há a “Ereção da
Arquiconfr. de NSPS em nossa igreja; neste dia já 700 se enscreveram” (CODEX
CHRONICORUM). Percebe-se que não só não foi uma arbitrariedade violenta dos
padres, como sobretudo foi uma opção dada ao povo que logo aderiu à proposta.
Há certa incompreensão do que seja uma congregação ou ordem religiosa
por parte dos historiadores deste contexto brasileiro. Sobretudo no que tange à sua
relação com as associações leigas nas igrejas. É preciso olhar também para as
congregações e ordens religiosas, em sua organicidade e prestação de serviço
social (religioso) como também sendo uma associação, contudo, não uma reunião
de leigos, mas de leigos e padres. Assim, torna-se evidente que haveria um
flagrante choque de interesses, sobretudo financeiros e do exercício do poder em
sua impossível coabitação em pequenos espaços, como na Igreja da Glória e a
Igreja de São Roque, ambas em Juiz de Fora. Assim, do nosso ponto de vista, a
relação conflituosa entre redentoristas e associações leigas se dão não pela busca
de uma simples substituição devocional, mas, ocorrem numa esfera mais ampla: a
administração dos bens eclesiais e o exercício do poder. Isto fica evidente nos dois
casos supracitados nas crônicas dos redentoristas. No caso da Igreja da Glória, a 16
de maio de 1897: “Sem nos consultar, a comissão, nossa fábrica, manda publicar no
jornal, que não será sepultado no cemitério, quem não tiver contribuido para a igreja
e os padres (primeiro ato independ.)” (CODEX CHRONICORUM). No caso da
igrejinha de São Roque, a 15 de julho de 1917: “Porque estavam pedindo esmolas
para a festa de São Roque, foi avisado nas missas que isso não fariam por nossa
ordem nem por ordem dos padres da cidade. Celebraríamos solenemente a festa
em nossa igreja sem esmolas e quem tivesse promessa a São Roque podia cumprila aqui” (LIVRO DE CRÔNICAS). Logo, torna-se evidente que a administração local
das igrejas sob a jurisdição de padres religiosos é diferente da administração do
clero secular: os religiosos dispõem de mais mão-de-obra” enquanto o padre secular
precisa se desdobrar para dar conta sozinho da cura animarum, legitimando em sua
paróquia a existência das associações “proprietárias” dos templos e beneficiárias
das rendas.
Outro ponto importante sobre a nova modalidade de catolicismo que os
redentoristas estavam a implantar, segundo a conceituação romanizadora, é que os
redentoristas substituíram as formas tradicionais do catolicismo luso-brasileiro por
novas práticas mais voltadas para a internalização da fé e os sacramentos. Isto fica
já descaracterizado na citação anterior acerca da Festa de São Roque de 1917: o
que os redentoristas se negaram a fazer, por conta da “queda de braços” com a
associação leiga daquela igreja, foi a celebração da festa do santo italiano na igreja
57

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

da dita associação, mas, acolheram a festa, em sua integralidade, na igreja da
Glória, permitindo a prática popular e tradicional do pagamento de promessas.
Ademais, quanto à externalização da fé, de 05 a 07 de maio de 1905, na igreja da
Glória: “Tríduo da canonização de S. Geraldo foi celebrado com extraordinário brilho
e entusiasmo. A ornamentação foi magnífica, a procissão do encerramento
indescritível. Orador sacro: Pe. Severens” (CODEX CHRONICORUM). Embora se
tratasse se uma nova devoção, inclusive em toda a Igreja, o neo-canonizado São
Geraldo Majella é apresentado ao Brasil pelos redentoristas a partir do catolicismo
popular: pregação, pompa festiva, alegria, ornamentação extraordinária e uma
grande procissão.
Ainda no âmbito do apostolado interno dos redentoristas, chama-nos a
atenção certa contradição entre a afirmação de que sua atividade romanizadora
estava em vista do apagamento das devoções populares em detrimento da
sacramentalização da fé. O cronista de Belo Horizonte, a 02 de fevereiro de 1900,
anotou a forma como a vida eclesial seria dinamizada na Igreja de São José:
“Instalação oficial do novo vigário, Pe. Becks, pelo vigário da Boa Viagem, Pe.
Francisco Martins. Estabeleceu-se que haveria a celebração de 3 missas dominicais,
às 5-8-10 hs. Diariamente às 19 hs. Visita ao Ssmo. Sacramento e recitação do
Terço. As aulas de catecismo começaram a 1 de maio” (CODEX CHRONICORUM).
É perceptível que há a multiplicação das missas, todavia, é preciso relembrar que os
redentoristas dispunham de muitos padres? Porém, é também perceptível que as
devoções populares estão presentes: visitas ao Santíssimo Sacramento e reza do
terço. Quanto ao autoritarismo dos redentoristas, parece-me que há certa
exageração quanto ao trato dos religiosos para com o povo, como se a massa da
população brasileira apresentasse um comportamento “mais civilizado”. Um fato em
Belo Horizonte, anotado pelo cronista a 20 de abril de 1905 ilustra nossa
argumentação.
pelas 18 hs., durante a exposição do Ss. Sacramento, deu-se uma confusão
enorme na igreja; um grupo de rapazes rebentaram as grades de separação
entre homens e mulheres. Gritando e assobiando misturaram-se entre as
senhoras. Daí um pânico no meio do Pium femin. genus; em tumulto
apressaram-se para a sacristia e entraram corredor. O reitor, usando
epikeia, deixou-as sair para a rua através do convento. Ele tinha ouvido o
barulho ainda no quarto, corre para a igreja, sobe no púlpito e lança um
grave protesto contra a profanação do recinto sagrado; a situação piorou
ainda mais; os moços ameaçam agredí-lo com varapaus, quando desce do
púlpito; recua circonspecto para a sacristia e manda tirar o Ss. Sacramento.
– Graças a Deus a polícia interveio logo e o incidente terminou,
desaprovado totalmente pelas pessoas honestas na capital. No dia seguinte
tudo correu normalmente; mas os nervos do reitor foram profundamente
abalados, e ficou com alergia pelo púlpito (CODEX CHRONICORUM).

Passemos, agora para a principal atividade dos redentoristas neste contexto,
as missões populares. Este tipo de atividade foi visto pelos historiadores deste
contexto como uma forma de aplicação da romanização nos rincões do Brasil.
Todavia, justamente neste quesito que a argumentação romanizadora mostra-se
ainda mais inconsistente. Primeiro, porque as missões redentoristas no Brasil, neste
contexto, estão mais para missões de desobriga do que difusão de nova
mentalidade católica. Isto se explica pela imensidão do território missionado em
detrimento das dificuldades de transporte daquela época, assim, em muitos casos foi
impossível a volta dos missionários uma segunda vez naquelas regiões. A
dificuldade de tempo, devido ao acúmulo de trabalhos missionários, acabou por
prejudicar a pretensa formação do clero secular, eis o que anota do cronista de Juiz
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de Fora a 01 de julho de 1905: “os PP. Visit. e Pe. Beks pregaram o retiro do clero
em Mariana; D. Silvério, D. João Braga e ? sacerdotes participaram; foi pela 2ª vez.
Em vista dos múltiplos trabalhos, raramente podemos nos encarregar desse retiro,
porque exige muito tempo de preparação” (CODEX CHRONICORUM). No que tange
à sacramentalização do catolicismo popular pela inculcação do pecado, esta prática
não se confirma nos trabalhos missionários. Inclusive, surge uma polêmica junto ao
clero diocesano de Mariana, em 1905, sobre o pouco tempo que os redentoristas
permaneciam com cada fiel no confessionário, demonstrando que neste quesito, o
atendimento dos seculares possuíam maior esmero25.
Considerações finais
Fica evidente que o conceito de romanização é insuficiente para dar conta de
todo o processo ocorrido de reforma da Igreja nos séculos XIX e XX, de modo mais
geral e, de forma específica, no que se refere aos redentoristas, sua
empregabilidade torna-se insustentável. Todavia, alguns pontos da definição
historiográfica do conceito mostram-se presentes na atuação dos redentoristas no
Brasil: I) os redentoristas trazem para sua atuação pastoral os ideais tridentinos e
ultramontanos; II) empregam e introduzem novas devoções, tanto nas missões
quanto em suas igrejas; III) dão ênfase na pregação que busca a conversão dos
maus costumes, conduzindo os católicos aos sacramentos; IV) não aceitam a
liderança das associações leigas em seus territórios paroquiais; V) são dotados de
nova forma eclesial, de forte respeito à hierarquia eclesiástica, donde, em muitos
casos, tratam o povo com autoritarismo; VI) trabalham na formação doutrinal do
povo e do clero, a partir do catecismo e da pregação de retiros.
Entretanto, a forma pastoral do clero regular redentorista está longe de
assumir e comprovar a abrangência da romanização: I) ao mesmo tempo que
introduzem novas devoções, também trabalham e mantêm as antigas, vide a
manutenção da padroeira da Igreja da Glória, mesmo depois da construção do novo
templo; II) mesmo dando enorme valor aos sacramentos, chama a atenção a
polêmica da rapidez dos atendimentos, postura criticada inclusive pelo clero secular;
ademais, o traço das manifestações populares jamais foram perdidos, visto as rezas
do terço, procissões, pagamento de promessas, andores enfeitados e os eventos
culturais, marcadamente populares e devocionais, ocorridos nas missões,
evidenciando a exteriorização da fé; III) embora de personalidade forte, marca
holandesa e também marca do fortalecimento da autoridade eclesial, o fato ocorrido
em Belo Horizonte deixa claro que este não é um padrão único dos padres
estrangeiros; IV) a demandas com as associações de leigos não se deram por
intolerância, mas, por nova mentalidade eclesial, afinal, estas se valiam do sagrado
para lucrarem; V) as novas devoções e associações não foram vistas como abuso,
mas, acolhidas pelo povo e mesmo trouxeram novo fervor para a vida local.
Finalmente, é necessário entender que uma Congregação Religiosa possui
carisma e espiritualidade próprios, portanto, independentemente a época a que o
historiador se pôr a pesquisar, encontrará nas várias Ordens e Congregações suas
práticas específicas que serão vividas entre os confrades, mas, inclusive serão
oferecidas ao povo em seu raio de ação. O conceito de romanização parece
esquecer que a vida eclesial é possível a partir da constante troca de experiências.
Assim, entender um profundo contexto de reforma interna e externa da Igreja como
mera imposição de normas e novos costumes, parece-nos um tanto quanto
ingenuidade intelectual. Assim, a prática redentorista no Brasil, ilustrada pelos
25
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poucos exemplos que trouxemos, demonstrou que tanto os holandeses quanto o
povo autóctone ou imigrado para o Brasil experimentaram uma nova forma de
catolicismo, ou seja, não era mais o catolicismo de antes da chegada dos
redentoristas, mas, também não era a implantação de um catolicismo europeu.
Portanto, romanização deve ser utilizado com cuidado para a abordagem deste
contexto, sobretudo no que tange aos redentoristas, pois, mostra-se insuficiente
para apreender uma realidade mais ampla e complexa do que o simplista conceito
sugere. Ademais, é válido lembrar que a pregação redentorista é simples e clara
para o povo comum e o exercício das missões populares incluem o tradicional de
cada região, como danças, coreografias, procissões e devoções locais26.
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CONCEITOS EM FOCO: REFERENCIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DA
IDENTIDADE TEUTO-GAÚCHA NO EXTREMO-SUL DO RIO GRANDE DO SUL
Bruno Einhardt Bierhals27
Resumo: Este artigo objetiva colaborar com um estudo teórico, aproximando
conceitos e autores, num diálogo com a temática da pesquisa proposta, a saber:
desenvolver uma análise acerca da implantação da reorientação teológica proposta
pela IECLB - Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, no Concílio Sinodal
de 1946, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Desta forma, pretende-se
articular teóricos e análises historiográficas de forma que permitam suporte
conceitual para uma melhor compreensão da identidade teuto-brasileira do extremosul do Brasil.
Palavras-chave: Imigração Alemã. Identidade. Segunda Guerra Mundial. Rio
Grande do Sul.
INTRODUÇÃO
Este ensaio se propõe a colaborar com um diálogo teórico, aproximando
conceitos (Nacionalismo, Memória, Costume, Poder Simbólico e Jogo de Escala) e
autores (Benedict Anderson, David Lowenthal, Edward Thompson, Pierre Bourdieu e
Jacques Revel), referências na historiografia, e que dialogam com a temática da
pesquisa que me propus a fazer desde o início de 2020, a saber: desenvolver uma
análise acerca da receptividade e da implantação da reorientação teológica proposta
pela IECLB - Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a partir do Concílio
Sinodal, realizado no ano de 1946, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial.
O estudo se dará em torno da vivência da comunidade teuto-brasileira, em
meio a um período de grandes mudanças estruturais, sociais e políticas, sendo a
importância deste trabalho a de ressignificar o perfil institucional ao abranger os
aspectos de resistência, as adaptações e os filtros construídos pelo pastorado e
pelas comunidades luteranas, sobretudo, na região de Pelotas/RS.
Desta forma, pretendo articular os conceitos supra nomeados de forma que
permitam suporte conceitual para entender melhor a identidade teuto-brasileira do
extremo-sul do Brasil. É digno de nota, que os conceitos facilitam a leitura da
construção dessa identidade dos teutos sul- rio-grandense, como será observado na
continuidade deste artigo.
As reflexões realizadas durante o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão
de Curso, a saber: “Afetividades divididas: teuto-brasileiros durante a segunda
guerra mundial, perspectivas de identidade”, que abordou as particularidades teutopelotenses durante o período em apreço, nos permitem afirmar que houve uma
identificação muito forte entre igreja luterana e o “ser alemão”. Logo, tal situação
instiga uma reflexão mais aprofundada sobre o tema, visto que, a reforma teológica
de 1946 propunha uma ruptura entre igreja e germanidade, algo que até então era
comum dentro do contexto pelotense à época. Primeiramente, para contextualizar o
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leitor, convém expor o pano de fundo desta reforma teológica que estabeleceu as
supracitadas reverberações no extremo-sul gaúcho.
Fatores internos e externos influenciaram a imigração de diversos povos e
etnias ao Brasil. Sintetizando, o problema socioeconômico vivido pela Europa do
século XIX foi motivo suficiente para que o “novo mundo” fosse adotado como uma
possibilidade de novas oportunidades. O que não difere do caso alemão, visto que a
primeira colônia alemã ao sul Brasil foi São Leopoldo, fundada em 25 de julho de
1824, embora que as primeiras tentativas de imigração alemã remontem ainda ao
período colonial brasileiro, no estado da Bahia precisamente. Roche (1969, p. 704)
caracteriza a colônia alemã como “estabelecimentos rurais isolados, onde os recémchegados levavam uma rude vida pioneira, onde as únicas relações com o exterior
era de ordem econômica”. Nesta reconstrução histórica, é preciso deixar claro que
todo o processo de imigração alemã foi conturbado e conflituoso, apresentando
particularidades complexas.
Historiando a imigração germânica, percebe-se uma espécie de desamparo,
que paira simultaneamente com uma certa independência das colônias em relação
ao todo brasileiro. Cabe dizer, que a indiferença em relação ao imigrante alemão
não se restringiu a somente a esfera política e seus representantes governamentais.
Durante o século XIX e início do século XX, os brasileiros não manifestaram nenhum
interesse em integrar os teuto-brasileiros na comunidade, ignorando sua identidade
cultural e seus direitos civis. Restava a própria colônia, prover a si mesma serviços
que não lhe competiam, como disponibilizar acesso à educação escolar e a
assistência médica, por exemplo. Mediante este contexto, podemos observar o
auxílio que a Igreja de vertente luterana prestou as comunidades teuto-brasileiras
neste sentido.
Desde as comunidades alemãs pioneiras no Rio Grande do Sul e no Espirito
Santo, a religiosidade esteve presente em seus alicerces, pois os imigrantes
trouxeram consigo da Alemanha, o protestantismo. O dia a dia da colônia era
pautado através do calendário da igreja, a autoridade pastoral era tão ou mais
significativa do que a autoridade política local, pois a maioria das cidades teutas
desenvolvia-se nos entornos de uma Igreja Luterana, o que não descarta o
protagonismo católico em alguns casos específicos. Até mesmo os tradicionais
festejos típicos hoje existentes, surgiram dentro das comunidades luteranas. Neste
sentido, a Igreja enquanto instituição foi fundamental para a organização destas
comunidades, mas sobretudo, na questão da educação, onde promovia uma luta
constante contra o analfabetismo.
Não é possível analisar a questão teuto desconsiderando o aspecto religioso
que a envolve, de maneira que, o Poder Simbólico por ele exercido balizou atos,
convicções, ideais, valores e princípios, mostrando-se fundamental para a
compreensão deste momento específico.
A Igreja Luterana no Brasil também sofreu influências políticas e sociais, cujo
suas consequências atingiram diretamente o dia-a-dia das comunidades teutobrasileiras. Entre os anos 1824 e 1871, a Igreja resumiu sua atuação ao campo
social, não sendo possível observar um significado ideológico na sua existência
(DREHER, 1984). A unificação alemã no ano de 1871 foi um marco decisivo para
questão da germanidade e oferece uma chave de leitura para diversos conflitos
envolvendo a comunidade teuto-brasileira. A partir deste momento, vem à tona o
que inconscientemente já estava presente: o orgulho nacional. A criação do Reino
Alemão foi a justificativa para que se tornasse possível cultivar de forma consciente
o caráter germânico. A ligação entre Igreja e germanidade que outrora foi casual,
agora era feita de forma aberta por pastores e comunidades alemãs no Brasil.
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Durante a existência do Sínodo Rio-grandense entre 1886 e 1930, um dos
aspectos essenciais do seu exercício era o fortalecimento e a preservação da
germanidade. Igreja e germanidade estavam estreitamente ligados, fundidos de
forma inseparável. Wilhelm Rotermund 28 chegara a afirmar que pensar a
germanidade separadamente do Evangelho era inconcebível, pois sem o Evangelho,
a germanidade perderia sua razão de ser (DREHER, 1984). A alteração do nome do
Sínodo para “Igreja Evangélica Alemã no Rio Grande do Sul” em 1901 também
demonstra que pretendia-se acentuar o caráter teuto da instituição e, além disso,
aumentar o trabalho da Igreja no sentido nacional.
A igreja no Brasil se auto declarava uma extensão da Igreja Evangélica da
Alemanha, logo, era necessário manter não só a língua alemã, mas também os
laços espirituais com a Igreja da Alemanha e cultivar conscientemente o
protestantismo de tipo alemão. Portanto, o aspecto nacionalista do período em foco
ganha ênfase, na medida que, observa-se a aproximação com o nacionalismo
alemão, mas ao mesmo tempo, o surgimento de uma versão de nacionalismo
particular aos teuto-gaúchos. Voltarei a este ponto um pouco mais a diante.
Especificamente em Pelotas/RS, através do diálogo com as fontes utilizadas
para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso em 2019, observa-se que as
comunidades luteranas da cidade, nos primeiros anos do século XX, foram
pastoreadas por ministros alemães, com formação superior em teologia na
Alemanha. Já na década de 1930, era possível encontrar pastores brasileiros em
atuação, contudo, os ministros ordenados alemães ainda representavam a maioria.
É compreensível que, por ser palco de atuação de pastores alemães, a questão da
germanidade tenha sido trabalhada e fortalecida de forma singular nas comunidades
pelotenses, apresentando particularidades e desdobramentos próprios, dentro de um
contexto ainda maior.
Neste sentido, o historiador e teólogo Martin Norberto Dreher, em sua tese
“Kirche und Deutschtum in der Entwicklung der Evangelischen Kirche Lutherischen
Belenntnisses in Brasilien” (Igreja e germanidade: estudo crítico da história da Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil) que seria publicada em forma de livro
no ano de 1984, reforça a ideia de que nos primeiros 45 anos do século XX, houvera
uma estreita relação entre as igrejas brasileira e alemã, num esforço comum pela
preservação nacional. Contudo, Dreher vai além e indica que, após a ascensão
nazista, a Igreja Luterana da Alemanha foi impregnada pela ideologia nacionalsocialista. Por conseguinte, tal ideal também obteve acesso e alcançou as
lideranças pastorais sul-brasileiras, sendo este o caso do objeto de estudo,
compondo este rico mosaico que mescla nacionalismo, costumes, memória, poder e
escala, com o qual estou trabalhando. Sua pesquisa tem por base uma grande
quantidade de fontes, contando com documentações provenientes dos arquivos da
Igreja Evangélica da Alemanha em Nuremberg, do Escritório Eclesiástico, da
Sociedade Evangélica Protestante Alemã na América e do Conselho Estadual da
Igreja de Munique, através dos quais, é possível analisar as trocas políticas e
econômicas entre as duas instituições religiosas, reafirmando o caráter ideológico
assumido após 1871, agudizado depois de 1933.
É importante destacar que, durante os 12 anos em que Hitler esteve no poder
da Alemanha, o Sínodo Rio-grandense conviveu com a influência nacional-socialista
representada por um pastorado que compreendeu dois terços dos seus ministros
ordenados, o que deve ser também analisado dentro dos limites conceituais acima
enunciados. Desta forma, este grupo então maioritário, compartilhava seu anseio de
Wilhelm Rotermund (Stemmen, 25 de novembro de 1843 – São Leopoldo, 5 de abril de 1925) foi
um pastor luterano, professor e jornalista teuto-brasileiro.
28
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uma Igreja Luterana brasileira subordinada ao Estado Alemão. Em contrapartida, o
presidente sinodal Hermann Dohms foi um dos responsáveis por encabeçar uma
resistência a esta investida ideológica que pairava sobre o Sínodo. Acompanhando
Dreher:
Determinados pela experiência de guerra, com diferentes expectativas para
o futuro, os quatros Sínodos iniciaram uma nova era. Esta é determinada
por uma reorientação teológica da Igreja, na qual abandona seu antigo
conceito de missão da Igreja, que muitas vezes levara há uma perigosa
relação de Evangelho e germanidade (DREHER, 1984, p. 245).

Desta forma, é neste determinado momento em que uma nova chave de
leitura nos é apresentada, pois entende-se que esta decisão foi tomada através de
um consenso entre os dirigentes da Igreja Luterana, e que agora deveria ser
aplicada no contexto de cada comunidade, seja ela em algum centro urbano ou na
mais longínqua colônia alemã do Rio Grande do Sul. Sua aplicação não foi diferente
no caso específico de Pelotas/RS, visto que um percentual de 10% de sua
população estava vinculada aos teuto-descendentes (FACHEL, 2002), e neste
contexto, essa parcela da população não pode ser desconsiderada.
A importância deste projeto que engloba História Regional, História Política e
História da Igreja se torna significativo pois buscará compreender, no dia a dia das
comunidades pelotenses, como se deu na prática essa reorientação que foi
responsável por superar o paradigma de uma igreja alemã no exterior,
fundamentada na relação entre Evangelho e germanidade, uma vez que, tal
mudança interferiu diretamente na identidade do grupo teuto-brasileiro.
Por fim, reforço que esses conceitos que ora estudaremos são fundamentais
para uma reflexão profícua de meu objeto de estudo.
UMA ANÁLISE À MERCÊ DA ÓTICA
Em um primeiro momento é interessante pensar que o período em questão a
ser abordado que se dá entre as décadas de 1950 e 1960, é uma fase de grandes
mudanças mundiais e de efervescência política no Brasil, deste modo, o período
ainda traz consigo muitos questionamentos. O estudo acima esclarecido tenta
entender como foi executar a reforma teológica de 1946 no âmbito de uma
comunidade teuto especifica, sendo a Igreja Luterana a agente ativa em meio a
esses desdobramentos.
O aspecto a ser considerado aqui é a redução na escala de observação
necessária para analisar o momento em apreço. O objetivo do estudo pretendido
não pode e nem deve ser encaixado naquilo que os historiadores chamam de microhistória, mas pode e deve se apropriar de algumas das suas considerações
metodológicas, pois de certa maneira, encontra desafios semelhantes no seu
desenvolvimento.
A redução da escala se faz necessária porque as comunidades alemãs se
distribuem de forma desigual pelo mapa brasileiro. Além disso, dentro do Estado do
Rio Grande do Sul, as comunidades alemãs também se dividem em localidades
distintas. Desta forma, é digno de nota, que a comunidade alemã pelotense adquiriu
singularidades, pois lidou com a nacionalização e a perseguição durante a guerra de
uma forma particular. O mesmo pode não ter acontecido em na comunidade teuto de
São Leopoldo, ou então de Ivoti, por exemplo. Neste sentido, é válido levar em
consideração algumas formulações teóricas da microanálise.
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A história social dominante, tendo decidido organizar seus dados dentro das
categorias que permitem sua agregação máxima (níveis de fortuna,
profissões, etc.) deixa escapar tudo que diz respeito aos comportamentos e
a experiência social, a constituição de identidades de grupo, e se proíbe,
pela força de seu próprio método de trabalho, de integrar dados os mais
diversificados possíveis (REVEL, 1998, p. 21)

É esta premissa que usamos como ponto de partida. Uma análise macro da
questão teuto torna-se inviável, pois no decorrer dos acontecimentos, cada
comunidade produziu problemas, incertezas e escolhas específicas, formulando uma
identidade e uma vida cotidiana pautada no contraponto entre as regras do Estado e
de suas próprias regras sociais.
Em meio a esse panorama algumas questões permeiam o desenvolvimento
dessa pesquisa, a atividade dos pastores e das lideranças atuantes à época carrega
consigo alguns questionamentos sobre como foi discutida as possibilidades de
aplicação desta reforma, em um contexto em que talvez as comunidades estivessem
acomodadas em uma possível “zona de conforto”, bem como refletir sobre os
possíveis conflitos que uma mudança brusca como esta poderia gerar. São
questionamentos que se apresentam de início e que só se permitem responder,
quando mudamos a ótica da nossa observação.
Jacques Revel (1998) afirma que a microanálise opta por levar em
consideração os comportamentos através dos quais a identidade coletiva se
constitui e se deforma. Para uma reflexão mais aprofundada será indispensável uma
discussão ligada diretamente a questão da identidade do grupo, seus respectivos
símbolos e sua função social. Como fica o imaginário do teuto-brasileiro no pósguerra ao saber que, ele próprio não era considerado pela Alemanha, que também
não foi totalmente assimilado pelo Estado brasileiro, e que após a reforma teológica
de 1946, a própria Igreja Luterana, que durante a Segunda Guerra Mundial se
configurou como um refúgio seguro para a “germanidade”, agora se recusava a
manter este vínculo. Ou seja, como essa reorganização religiosa que se configurou
como tentativa de transformação do imaginário, influenciou a realidade do grupo
teuto que foi diretamente atingido pelas consequências da Segunda Guerra Mundial,
sendo essa, a problemática central da pesquisa.
Não existe portanto hiato, menos ainda oposição, entre história local e
história global. O que a experiência de um indivíduo, de um grupo, de um
espaço permite perceber é uma modulação particular da história global.
Particular e original, pois o que o ponto de vista macro histórico oferece a
observação não é uma versão atenuada, ou parcial, ou mutilada, de
realidades macrossociais: é, e este é o segundo ponto, uma versão
diferente (REVEL, 1998, p. 28)

Este é o desafio proposto aqui, interpretar as configurações inéditas que se
podem encontrar dentro do contexto analisado. Por vezes, essa análise restrita a um
grupo ou indivíduo, pode ser mais complexa e esclarecedora, pela possibilidade de
se reproduzir no maior número de contexto de diferentes (REVEL, 1998). Além de
perceber essa questão da escala, isso nos permite aprofundar as reflexões acerca
das influências nacionalistas, do perigo que envolve a memória e o simbolismo
religioso.
NACIONALISMO: UM PROBLEMA DE GERAÇÕES
O nacionalismo, quando analisado enquanto fenômeno, apresenta uma difícil
definição. Esta impotência historiográfica em torno da falta de definição científica, é
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compartilhada por teóricos como Benedict Anderson, Hugh Seton-Watson e Tom
Nairn. Para Anderson (2008, p. 32), a nação seria “uma comunidade política
imaginada – e imaginada como sendo intrinsicamente limitada e, ao mesmo tempo,
soberana”, mas esta vaga definição comprova a complexidade encontrada por
qualquer um que se dispõe a refletir sobre tema.
Tão ou mais difícil do que definir o próprio conceito de nacionalismo, é
entender a realidade de um grupo de imigrantes e seus descendentes, que um
determinado momento, se encontraram divididos entre duas nacionalidades, uma
elevada ao extremo (a Alemanha nazista), e a outra mais branda, entretanto,
corrosiva o suficiente para reprimir e censurar (Estado-Novo). Não se pode
desconsiderar o nacionalismo, caso contrário, a questão teuto perde todo o sentido.
“Mais do que inventadas, as nações são imaginadas, no sentido de que fazem
sentido para a "alma" e constituem objetos de desejos e projeções” (ANDERSON,
2008, p. 10). A consideração supracitada é válida para os dois nacionalismos que,
de certa forma, se inseriam na identidade dos teus descendentes. As notícias e os
discursos de Hitler que chegavam ao Brasil pelo rádio provocavam euforia,
despertavam um sentimento de pertença, de nostalgia, e trazia à tona lembranças
de um passado que a maioria dos teutos daquele momento não viveu. Por outro
lado, a maioria de seus aspectos culturais eram severamente censurados, as
colônias tornaram-se grandes campos prisionais simbólicos 29, e as transgressões
das regras impostas pelo Estado-Novo eram punidas com prisões, torturas e
assassinatos.
Hitler e Vargas se assemelham quanto à pretensão de criar uma imagem
nacional e demonstrar prosperidade para o resto do mundo. A diferença gritante
entre um e outro é que, enquanto Vargas diminuía a pluralidade étnica brasileira e
incorporava todos sob uma única identidade, Hitler excluía e eliminava as demais
etnias, indignas de participar da sua versão deturpada de nacionalismo. Ambos
representavam uma projeção para o futuro, mas nenhum deles foi capaz de atender
a todas as demandas da comunidade teuto-descendente. As comunidades alemãs
eram órfãs da Alemanha, e no que tange a assimilação, também do Brasil. Mesmo
assim, o choque entre nacionalismos, onde a comunidade teuto-gaúcha migrou de
um lado para o outro conforme o momento, produziu, embora não por caminhos dos
quais Hitler e Vargas pudessem se orgulhar, uma cultura singular, particularmente
muito rica, sobretudo, no caso de Pelotas/RS.
Analisando e refletindo sobre contexto pelotense, uma nova chave de leitura
possibilita ressignificar o empenho da comunidade teuto em integrar-se de fato a
sociedade brasileira e, sobretudo, o fortalecimento ou reconstrução da sua
identidade alemã. Neste contexto, é possível então propor dois fatores significativos
para que os teuto-descendentes reformulassem sua identidade, reafirmando-a. A
perseguição direcionada aos teutos, promovida pela campanha de nacionalização
de Vargas, agudizada durante a Segunda Guerra Mundial, sobretudo em agosto de
1942, foi um fator aglutinador, responsável por promover uma unidade dentro do
grupo étnico.
Além disso, a igreja, especialmente a de vertente Luterana, que se manteve
relativamente preservada frente as perseguições empreendidas, configurou-se como
um local seguro para que os teuto-descendentes pudessem promover debates e
discussões sobre diferentes questões de cunho social e político, pertinentes para a
reorganização do grupo. Em outras, palavras, a igreja tornou-se um refúgio, uma
29

Fachel afirma que, a partir do momento em que se tornou necessário o porte de um salvo-conduto
que garantisse a liberdade de ir e vir do teuto-descendente residente no perímetro rural da cidade, a
colônia tornou-se uma espécie de campo prisional, visto que a liberação do salvo-conduto estava
unicamente limitada a boa-vontade de um representante legal do governo.
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espécie de via possível naquele contexto, pois possivelmente, sua importância
enquanto instituição religiosa, sagrada por excelência, impediu seu embargo. Para
os responsáveis da fiscalização, era viável censurar periódicos, embargar clubes e
comércios de origem alemã, mas não foi possível reprimir a igreja de modo igual.
Obviamente que, até este momento, a reforma teológica não havia acontecido. Após
1946, todas as certezas que a comunidade teuto possuía sobre si mesma, seriam
severamente abaladas novamente.
A preocupação dos teóricos do nacionalismo faz sentido. O conceito vai além
de uma simples ideologia de oposição ao pensamento liberal (caso do nacionalsocialismo) ou da busca da unidade de um povo (Estado-Novo), mas se torna mais
complexo quando observamos as suas consequências, por vezes catastróficas, no
nível dos pequenos grupos, etnias e grupos abafados pelo movimento. Anderson,
acompanhando as reflexões de Tom Nairn, afirma que:
O nacionalismo é a patologia da história do desenvolvimento moderno, tão
inevitável quanto a ‘neurose’ no indivíduo, e que guarda muito da mesma
ambiguidade de essência, da tendência interna de cair na loucura,
enraizada nos dilemas do desamparo imposto à maior parte do mundo (o
equivalente do infantilismo), sendo em larga medida incurável (ANDERSON,
2008, p. 31).

Esta análise permite refletir sobre a conjuntura do momento em apreço.
Através de alguns questionamentos: quais eram as expectativas dos teutodescendentes ao final da guerra, e sobretudo, quais destas expectativas se
cumpriram? Qual a posição do governo brasileiro em relação aos teutos? Qual o
sentimento dos teutos em relação a Alemanha? As zonas de conflito geradas pelo
choque de nacionalismos sessaram? Segundo Gertz (2015) essa questão não está
definitivamente resolvida até hoje, do ponto de vista formal, porém é indubitável que,
após 1945, houve certo apaziguamento entre o governo brasileiro e os teutos, no
que tange a criação de um ambiente amistoso.
O conceito ainda carece de uma definição científica mais elaborada. Além
disso, se mostra necessária a análise dos seus usos e seus efeitos nos costumes e
na memória localizada no extremo-sul do Brasil, pois como vimos até aqui, sua
implementação produz incontáveis variáveis, sendo a dos teuto-descendentes,
apenas uma delas.
OS RISCOS DO PASSADO NA QUESTÃO TEUTO
A memória é um conceito transversal dentro da História, sendo fundamental,
para pesquisa a ser realizada, em múltiplos sentidos. Le Goff, em sua obra “História
e Memória” publicada em 1990, dedica muitas laudas a essa temática. Trazendo
considerações interessantes, Le Goff evidencia a pluralidade do conceito, definindo:
“a memória como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em
primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode
atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como
passadas” (LE GOFF, 1990, p. 423). Neste sentido, a memória também adquire o
significado de poder, numa espécie de garantia de superioridade em relação aos
demais. Conclui que:
Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes
preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e
dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da
história são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória
coletiva (LE GOFF, 1990, p. 426).
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Ainda buscando respaldo nas considerações de Le Goff, compreende-se que
a memória também se constitui como um aspecto formador da identidade, do caráter
do indivíduo, eis o que nos interessa neste ensaio. Le Goff considera que “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” (LE GOFF, 1900, p. 476). Michael
Pollak, autor de “Memória e identidade social” de 1992, corrobora com essa questão
quando afirma que:
Podemos, portanto, dizer que a memória é um elemento constituinte do
sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que
ela é um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e
coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si
(POLLAK, 1992, p. 204).

Ainda que as colocações de Le Goff e Pollak sejam pontuais para o exercício
teórico, David Lowenthal aborda a memória sob uma perspectiva que me parece se
encaixar perfeitamente no diálogo com tema de pesquisa proposto. Lowenthal
propõe que a memória carrega consigo um sentimento de nostalgia, que pode ser
aplicado a este momento. Nesse sentido, "a nostalgia desperta o apego a tempos
incompreensíveis para nós na medida que experimentamos" (LOWENTHAL, 1998,
p. 32).
As sociedades, os grupos e o indivíduo, avaliam, entendem e fazem uso do
passado. É possível perceber uma postura dupla em relação ao passado, dentro da
pesquisa proposta. Primeiramente, hoje o retorno ao passado possibilita a realização
de pesquisas por meio da história oral, o que não difere desta, visto que a intenção
do estudo proposto é, reconstruir sob o prisma da memória, a tentativa de
desvinculação entre Igreja e germanidade ocorrida no Brasil, buscando uma melhor
compreensão da identidade teuto-brasileira após o término da Segunda Guerra
Mundial, na cidade de Pelotas/RS. Por outro lado, o sentimento de nostalgia em
relação a memória, na busca do passado perdido, pode explicar como até os dias
mais negros de um momento histórico, podem ser recordados com saudade, de um
idealismo inventado e um sacrifício heroico (LOWENTHAL, 1998).
E necessário dizer que, os teuto-descendentes que foram cativados pelo
discurso nacional-socialista, não num sentido ideológico, mas num sentido de
pertencimento, retornaram há um momento passado por meio de uma memória
herdada, reelaborada e ressignificada a luz dos filtros locais, momento esse que não
era melhor do que o momento atual que viviam, em nenhum aspecto.
Os teuto-descendentes de Pelotas/RS, local em que a pesquisa se debruça,
possuem origem pomerana. Os colonos tinham como definição de origem a
Pomerânia, situada no norte da Polônia e da Alemanha na costa sul do mar Báltico,
entre as duas margens dos rios Vístula e Odra, atingindo, a oeste, o rio Recknitz.
Eram oriundos de tribos germânicas que no século V, se fixaram nesta região. A
pobreza era algo comum a essas pessoas. A Guerra dos Trinta Anos teve
consequências nefastas para os pomeranos pois cerca de 30% população morreu.
No processo da Unificação Alemã, a região era forte objeto de disputas territoriais. A
derrota alemã na Segunda Guerra Mundial e a anexação da região pela Polônia,
desconstruíram o pouco que ainda sobrava desta população. Seus habitantes foram
expulsos e se refugiaram em outras regiões da Alemanha, e o seu dialeto
desapareceu da Europa, sendo o Brasil o único país onde ainda se fala
regularmente o pomerano.
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Neste breve retorno às origens alemãs, daqueles que compartilhavam entre si
o sentimento de pertença Alemanha, que cultivavam o germanismo no seu dia a dia,
observamos que é difícil encontrar algum aspecto que seja digno de orgulho. Alguns
questionamentos que me parecem pertinentes neste momento: Será que esse
passado desfrutado de forma nostálgica pode ser levado a sério? Será que o desejo
de reviver esse passado só é possível porque tem-se a certeza de que ele está fora
do alcance dessas pessoas?
A maioria das pessoas sabia naquele momento, que o passado idealizado
trazido à tona, despertado pelos discursos entusiasmantes do Führer, não foi assim
na realidade. Tendo visto o nacionalismo exacerbado de uma significativa parcela de
teuto-descendentes, identificados com os propósitos e a vontade de ser alemão,
retornar as origens, identidade essa que se agudizou entre 1933 e 1942, se encaixa
perfeitamente na perspectiva da nostalgia de Lowenthal.
A pesquisa empreendida objetiva demonstrar em ato, a importância que
consiste revisitar através dos filtros e das resistências produzidas pela comunidade
teuto, por meio destes conceitos que ampliam e renovam o campo das percepções
possíveis sobre o momento em apreço, elucidando nossos questionamentos.
O VOLKSTUM VERDE E AMARELO: O MODO BRASILEIRO DE SER ALEMÃO
A obra “Costumes em Comum: estudos sobre a cultura popular tradicional” de
Edward Palmer Thomson faz um levantamento teórico das significações e
simbolismos encarnados no costume, parte cultural do cotidiano dos trabalhadores
ingleses do século XVIII e parte do XIX. O contexto analisado por Thompson é
totalmente diferente daquele que é objeto de análise da pesquisa ainda em gênese,
mas dessa gama de reflexões, mesmo que por caminhos distintos, algumas das
considerações sem encaixam na nossa temática.
Assim como Thompson evidenciou naquele cenário, creio que os usos e
costumes também eram particularmente fortes nas comunidades alemãs do Brasil,
sobretudo, em Pelotas/RS. A manutenção da língua alemã e do dialeto pomerano,
as músicas, as festas, as comidas típicas, uma religiosidade muito densa, repassada
as crianças nos primeiros anos de vida e todo um calendário organizado em torno
das festividades eclesiásticas, são evidencias importantes de uma manutenção do
passado e de uma perspectiva sobre os anseios para o futuro.
Historiando com Thompson (1998, p. 14) “o termo costume foi empregado
para denotar boa parte do que hoje está implicado no termo cultura. O costume era
a segunda natureza do homem”. De fato, não importa e não leva a lugar algum
discutir a qual cultura pertenciam os teuto-descendentes no momento analisado,
mas relevante é a afirmação de que pertenciam as duas, mas ao mesmo tempo, a
nenhuma. Por mais paradoxal que possa parecer essa situação, certo é que o
choque entre os nacionalismos provocou, sobretudo, após 1942, uma
reconfiguração na identidade do grupo. Até então, os teutos viviam numa espécie de
limbo, autossuficiente, mas reduzida a insignificância. Thompson é cirúrgico ao dizer
que:
Para que a sociedade seja feliz e o povo tranquilo nas circunstâncias mais
adversas, é necessário que grande parte deles seja ignorante e pobre. O
conhecimento não só amplia, como multiplica nossos desejos [...] Portanto,
o bem-estar e a felicidade de todo Estado ou Reino requerem que o
conhecimento dos trabalhadores pobres fique confinado dentro dos limites
de suas ocupações e jamais se estenda (em relação as coisas visíveis)
além daquilo que se relaciona com sua missão. Quanto mais um pastor, um
aparador ou qualquer outro camponês souber sobre o mundo e sobre o que
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ele é alheio ao seu trabalho e emprego, menos capaz será de suportar as
fadigas e as dificuldades de sua vida com alegria e contentamento
(THOMPSON, 1998, p. 15).

Se desde o princípio a comunidade alemã precisou desenvolver-se através de
suas próprias forças, onde até mesmo a educação ficou sob responsabilidade da
igreja Luterana oriunda da imigração, a que outro aspecto poderiam recorrer senão a
sua pesada carga de costumes. Ao início da terceira década do século XX, já não
estamos falando de uma comunidade primitiva, mas sim, de uma comunidade teutodescendente bem organizada, mesmo que ainda não totalmente assimilada. Os
costumes, por sua vez, permaneciam intactos.
Conforme Thompson (1998, p.19), “a lei pode estabelecer os limites tolerados
pelos governantes; porém, na Inglaterra do século XVIII, ela não penetra nos lares
rurais, não aparece nas preces das viúvas, não decora as paredes com ícones, nem
dá forma à perspectiva de vida de cada um”. Se substituirmos “Inglaterra do século
XVIII” por “nas comunidades alemãs do Rio Grande do Sul entre 1937 e 1945”
teremos a forma autêntica da realidade do grupo. O nacionalismo de Vargas propôs
mudanças em todos os níveis da vida, mas nunca esteve perto de ser realmente
aceito pelo grupo, longe disso. O que se viu foi uma imposição ditatorial das regras
postas na mesa. Não por menos, tão forte são as suas raízes, que os costumes da
comunidade alemã se mantém até hoje, após resistirem a uma campanha de
nacionalização violenta e cáustica.
Outro ponto agravante, é que tais costumes tornaram-se, ao surgir da Guerra,
objeto de suspeita e base para teorias conspiratórias em torno de quintas-colunas.
Essa confusão entre costumes e nazismo resultou em um agravamento da zonas de
conflito e uma perseguição física levada a cabo em agosto de 1942. É nesse
momento, que chegamos ao ponto chave da análise baseada nas considerações de
Thompson. Acompanhado G. L. Gomme, folclorista citado por Thompson, entendese o confronto entre costume e a vontade maior do Estado:
Muitas vezes em antagonismo claro com relação aos costumes aceitos, os
ritos e as crianças do Estado ou da nação a que pertenciam o povo ou
certos grupos populares. [...] Devem sua preservação em parte ao fato de
que grandes massas populares não participavam da civilização que se
ergue acima deles e que nunca é criação sua (THOMPSON, 1998, p. 16).

É desta forma que consigo ver a relação de Thompson com o tema em
questão. São dois nacionalismos pressionando a sua maneira, para que comunidade
teuto se aproxime por inteiro, mas é como se as peças pertencem a quebra-cabeças
diferentes. Ao mesmo tempo, tanto um como outro, não consegue de fato influenciar
a todos, em todas as esferas da vida. Me parece, que em um determinado momento,
os dois nacionalismos deixaram de disputar (talvez esse não seja o termo
apropriado) entre si a identidade do grupo, e perderam a luta para um terceiro
elemento, uma cultura própria do grupo, desenvolvida como defesa aos limites e
controles impostos pelas zonas de conflito. Nesse sentido, a discussão objetiva
mostrar como os costumes foram ressignificados nos momentos de tensão, sendo
essa uma excelente chave de leitura para compreender a dinâmica na autoidentificação dos próprios teutos.
O PODER SIMBÓLICO INSTITUCIONALIZADO
Para o último ponto desde ensaio, necessitamos historiar a questão do poder
simbólico. Esse atributo deve ser adotado aqui como uma chave de leitura para as
mutações ocorridas na identificação do grupo teuto, sobretudo, em Pelotas/RS. Esse
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poder que a Igreja Luterana exerceu sobre a identidade e o cotidiano da comunidade
teuto-brasileira, foi colaborador na formação de uma identidade, visto que
simbolicamente, a religião unia aspectos religiosos e étnicos.
Pierre Bourdieu, teórico que conceitua essa forma de poder, afirma que “o
poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com
a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo o
exercem” (BOURDIEU, 1998, p.8). Por conseguinte, adentramos a um dos pontos
nucleares do estudo proposto, observar através da interpretação dos próprios teutos,
o nível de influência da reforma teológica de 1946 e seus desdobramentos. Desta
forma, Bourdieu teoriza afirmando que “o poder simbólico é um poder que aquele
que lhe está sujeito dá àquele que o exerce. E como este homem tem seu valor
específico depositado em uma crença ele se torna vulnerável às suspeitas, às
calúnias, aos escândalos e tudo que ameace a confiança” (BOURDIEU, 1998, p.
188).
A construção simbólica do protestantismo em relação à comunidade teuto se
deu desde o início da imigração. É digno de nota, que a religiosidade foi uma das
poucas coisas de valor que os imigrantes alemães trouxeram consigo da Europa,
seja ela católica ou luterana. Nas intempéries do dia a dia destas comunidades
imigrantes, a igreja assumiu papel fundamental não por livre arbítrio, mas sim por
real necessidade.
Sem dúvida alguma, o simbolismo se solidifica quando a instituição religiosa
toma para si as responsabilidades do Estado, assumindo uma posição tão ou mais
importante do que a do próprio governo. Os campos de atuação da igreja na vida da
comunidade são os mais variados possíveis. Edward Thompson contribui nessa
análise com a questão da solidariedade comunitária. A religião se mesclava com a
perspectiva de uma solidariedade comunitária de grupo, onde através dela se
realizavam as festas, se discutia política, se trabalhava conjuntamente, casavam-se,
brigavam, realizavam-se mutirões, ou seja, era um dos elos que solidificava a
comunidade. Dos primeiros ensinamentos pedagógicos disponibilizados para a
criança na escola filiada à igreja, ao culto em memória realizado a pedido de uma
família enlutada, podemos observar e quantificar a importância da instituição no
processo de significação da vida rotineira.
Traga outro exemplo para ilustrar a pesada carga de simbolismo religioso
presente na comunidade teuto. Uma pessoa que teria cometido suicídio, era velada
na igreja como qualquer outra que teria falecido de causas naturais, e o pastor
conduziria o sepultamento normalmente. O que difere é que, dentro do imaginário
religioso da comunidade, a pessoa falecida era considerada indigna de ser
conduzida ao seu jazigo pelo portão principal do cemitério, o caixão era passado por
debaixo da cerca ou então, por cima do muro, e a partir daí a cerimônia retomava a
normalidade. A questão aqui não é o processo em si, mas a evidência de que até o
mais pequeno detalhe de um momento corriqueiro do dia a dia da comunidade, era
regrado e influenciando por um simbolismo de cunho religioso.
Além da menção religiosa deste poder, existe também o caráter germânico
desse simbolismo. Na introdução deste ensaio, já discorri sobre a perigosa
vinculação entre luteranismo e germanidade. Contudo, esse diálogo transborda a
relação entre evangelho e ideologia. Acompanhado Bourdieu:
O poder simbólico como poder de construir, [...] de fazer ver e fazer crer, de
confirmar ou transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre o
mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que permite obter o
equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), graças ao
efeito específico de mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer
dizer, ignorado como arbitrário (BOURDIEU, 1998, p. 14).
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Neste momento, esse foi o caráter adquirido pela igreja dentro da comunidade
teuto pelotense. A instituição, conscientemente ou não (isso é assunto para outro
artigo), repassou aos membros da comunidade teuto, a sua visão de mundo, um
mundo germânico que simbolizava e significava o seu passado e a sua origem.
Possivelmente, a língua seja o aspecto que se destaca neste processo. A
língua estava presente em todos os aspectos da vida comunitária, sem nenhuma
exceção. Em casa, no trabalho, na igreja, nos momentos de lazer, a língua alemã ali
se encontrava. Aplicando a ideia em um outro contexto, para ilustrar ao leitor, vemos
que, se uma pessoa pretende morar no estrangeiro, a primeira coisa que deve fazer
é aprender a língua do país para onde pretende ir. Uma vez estando lá, o que
rapidamente ele faz lembrar de suas origens, diferenciando-o dos demais, é saber
falar sua língua materna. Para as comunidades teuto, cultivar a língua materna era a
maneira mais fácil de memorar suas origens, pois unia o útil ao agradável. Sem
dúvida, outros aspectos se faziam presentes, mas a linguagem é a mais incisiva.
A partir da fala dos depoentes que irão participar da pesquisa em andamento,
tentaremos traçar os limites deste campo simbólico, atrelando isso há uma escala
que compreende os filtros próprios da região.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao finalizar esse artigo, é digno de nota, que a complexidade de estudar a
trajetória da imigração alemã no Brasil, visto que, aspectos de manutenção e
incorporação cultural caminharam juntos na formação desse grupo aqui analisados.
Relevante observar que, até 1946, nosso recorte de trabalho, os teuto-descendentes
preservaram suas características culturais e buscaram de certa fora inserir-se na
sociedade brasileira em uma mesclagem polifórmia. Percebemos essa relação no
fato de que a manutenção cultural não inviabilizou a assimilação, os teutodescendentes eram alemães culturalmente, mas sobretudo, cidadãos brasileiros.
O nosso olhar direcionado a esse momento permite fazermos algumas
considerações. O nacionalismo, os costumes, o poder simbólico e a memória,
aplicados em uma escala mutável, consolidaram uma amálgama cultural e identitária
que até agora foi pouco explorada pela historiografia. Nesse sentido, os conceitos
teóricos abordados neste ensaio são elementos formadores, que colaboraram em
diferentes formas e escalas para a transformação e ressignificação da identidade
teuto-brasileira. Interessante observar a presença de alguns elementos desses
conceitos em uma abordagem conceitual mais ampla sobre a perspectiva da
identidade teuto-brasileira.
No que tange a pesquisa que está em andamento, esses conceitos são
importantes pois permitem um aprofundamento reflexivo, na medida em que se
incorporam e se mesclam dentro da temática. Seria equivocado afirmar que houve
uma situação idêntica nos demais países americanos, mas no caso brasileiro, os
conceitos acima explicitados através de pequenas exposições, fundiram-se de
maneira singular, numa proposta de identidade que por vezes não era perceptível
aos próprios teuto-brasileiros, pelo menos em sua memória reavivada.
Estes conceitos (não os únicos) são aspectos relevantes na análise da
reorganização religiosa que se configurou como tentativa de transformação do
imaginário, influenciando a realidade do grupo teuto que foi diretamente atingido
pelas consequências da Segunda Guerra Mundial, sendo essa, a problemática
central da pesquisa.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
73

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

ANDERSON, Benedict R. Comunidades Imaginadas: reflexões sobre a origem e a
difusão do nacionalismo. Tradução Denise Bottman. São Paulo: Companhia das
Letras, 2008.
BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Tradução Fernando Tomas. 12. ed. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.
DREHER, Martin Norberto. Igreja e germanidade: Estudo crítico da história da Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. São Leopoldo: Editora Sinodal, 1984.
FACHEL, José Plínio Guimarães. As violências contra os alemães e seus
descendentes, durante a Segunda Guerra Mundial, em Pelotas e São Lourenço do
Sul. Pelotas: UFPEL, 261 p. 2002.
GERTZ, René Ernaini. Descendentes de alemães no Rio Grande do Sul após a
Segunda Guerra Mundial. XXVII Simpósio Nacional de História. Florianópolis: 2015.
________. A Segunda Guerra Mundial nas Regiões de colonização alemã do Rio
Grande Do Sul. Revista Acadêmica Licencia&acturas, Ivoti, v. 3, n. 2, p. 15-25.
jul./dez. 2015.
LE GOFF, Jacques. História e Memória. Tradução Bernardo Leitão. 5. ed.
Campinas: Unicamp, 2003.
LOWENTHAL, David. Revivir el pasado: sueños y pesadillas. In: El pasado es un
país extraño. Madrid: Akal, 1998.
POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Revista Estudos Históricos, Rio de
Janeiro: Editora UFRJ, 1992.
REVEL, Jacques. Jogos de Escala: a experiência da microanálise. Tradução Dora
Rocha. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1998.
ROCHE, Jean. A colonização alemã e o Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Globo,
1969.
THOMPSON, Edward P. A miséria da teoria ou um planetário de erros. Rio de
Janeiro: Zahar, 1981.
________. A formação da classe operária inglesa: a árvore da liberdade. v. 1. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1987.
________. A história vista de baixo. In: NEGRO, Antonio L.; SILVA, Sérgio
(orgs.). As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. São Paulo: Unicamp, 2001.
________, Edward P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular
tradicional. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

74

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

TOTALITARISMO EM FOCO: O LEGADO HISTORIOGRÁFICO DE HANNAH
ARENDT
Bruno Einhardt Bierhals30
Resumo: Este ensaio objetiva colaborar com uma análise crítica do capítulo
intitulado “Totalitarismo no poder”, da obra “As origens do totalitarismo:
antissemitismo, imperialismo, totalitarismo” de Hannah Arendt. Por meio das
análises de Arendt a respeito da (in) eficiência burocrática do regime totalitário e as
mudanças bruscas por ela causadas, pretende-se articular análises de forma que
permitam suporte para uma melhor compreensão da atuação dos regimes
totalitários, levando também em consideração a perspectiva de outros teóricos do
tema, além do próprio Mein Kampf de Hitler.

Palavras-chave: Poder. Regimes totalitários. Terror.

INTRODUÇÃO
No ano de 2019, o Brasil foi palco de uma discussão onde se questionava se
o Nazismo alemão teria sido um regime político de direita ou esquerda. As redes
sociais transbordaram de opiniões e argumentos, de tal maneira que, o próprio
governo alemão manifestou-se sobre o caso. O fato nos revela que, mesmo após 75
anos do fim da Segunda Guerra Mundial, as discussões e reflexões acerca do
totalitarismo ainda estão em voga. Dito isto, este ensaio pretende somar ao estudo
do tema.
A leitura da obra aqui analisada, a saber: "As origens do totalitarismo:
antissemitismo, imperialismo, totalitarismo " de 195131, mostra-se fundamental para
qualquer historiador que se atreva a estudar os fenômenos totalitários, mesmo que,
no momento de feitura do livro, o debate sobre o tema estivesse em seu auge e o
conceito ainda necessitasse de uma definição mais elaborada.
Existem diversas definições, as mais variadas possíveis, autores como Enzo
Traverso e Claude Leford interpretam o totalitarismo. Em uma pesquisa rápida sobre
o termo totalitarismo em um dicionário qualquer (neste caso, o dicionário Aurélio),
obtemos a seguinte definição: "totalitarismo: sistema de governo totalitário"
(FERREIRA, 1963, p. 1178). Diante disso, vemos uma definição do conceito através
dele mesmo, o que contribui muito pouco em termos de conhecimento histórico.
Losurdo observa a conotação positiva do adjetivo “totalitário”, afirmando que:
[...] concernente à capacidade atribuída a uma religião ou a qualquer
ideologia ou visão do mundo de dar resposta a todos os múltiplos
problemas resultantes de uma dramática situação de crise e às próprias
indagações sobre o sentido da vida, que empenham o homem em sua
totalidade (LOSURDO, 2003, p.51).
30

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pelotas
(2020). Seus trabalhos se referem, sobretudo, à História do Rio Grande do Sul, com interesse
especial por aspectos políticos do processo de imigração e colonização alemã no sul do Brasil.
31 As Origens do Totalitarismo, da teórica política teuto-americana Hannah Arendt, examina as
origens históricas e as características políticas comuns dos principais regimes totalitários do século
XX, a saber: o nazismo e o stalinismo. Foi publicado em 1951 pela editora Schocken Books.
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Acompanhando Losurdo, a definição nos remete a um sentimento de
esperança e de salvação, porém, o que Hannah Arendt32 nos apresenta foge disso e
vai muito além. Totalitarismo, assim como cultura e nacionalismo, são conceitos que,
sob meu entendimento, possuem uma difícil definição, o que permite espaço para
precipitações e a formulação de generalizações. Neste sentido, entendo que logo de
início, a obra de Arendt contribui de duas formas, na busca de um aprofundamento
teórico/conceitual de totalitarismo, e também, elucidando algumas questões
funcionais do regime. Ambas as preocupações teciam o debate intelectual desde o
imediato pós-guerra, o que não significa necessariamente, que hoje esta pauta já
tenha sido esgotada.
A História demonstra que a subida ao poder e a responsabilidade afeta a
natureza dos partidos revolucionários e o nosso bom senso nos faz acreditar que na
medida em que o totalitarismo consegue obter o poder, gradualmente, o ímpeto
revolucionário e o caráter utópico vão se apaziguando, caindo na normalidade.
Contudo, no caso da Alemanha de Hitler e da URSS de Stalin, sob os quais a autora
debruça sua análise, os desdobramentos da ascensão totalitária fugiram a qualquer
forma de poder vivenciada anteriormente.
Segundo Arendt (1989), tendo o movimento totalitário chegado ao poder,
existem três pontos fundamentais a serem observados: a administração do Estado
usada a longo prazo para cumprir o objetivo da conquista Mundial, a polícia secreta
e por fim, os campos de concentração como laboratórios especiais para o teste do
domínio total. As páginas que se seguem compõem uma análise destes três pilares
do regime autoritário, através de um diálogo entre Hannah Arendt, alguns teóricos
do totalitarismo e o próprio Mein Kampf33 de Hitler.
ALEMANHA DE HITLER, URSS DE STALIN: A PSICOLOGIA DO ESTADO
TOTALITÁRIO
O primeiro ponto a ser observado é a relação dos regimes totalitários com a
questão constitucional. Nos primeiros anos de poder os nazistas formularam
incontáveis leis e decretos, não aboliram oficialmente a constituição de Weimar, e
mantiveram os serviços públicos. No caso do Stalin, a antiga constituição foi
mantida, o que difere é que os autores da obsoleta constituição foram executados
como traidores. Segundo Arendt:
[...] verificou-se que os nazistas não tinham o menor respeito sequer pelas
suas próprias leis. Em vez disso, continua constante caminhada na direção
de setores sempre novos, de modo que, afinal, objetivo e alçada da polícia
secreta do Estado, bem como de todas as outras instituições estatais ou
partidárias criadas pelos nazistas, não podiam de forma alguma definir-se
pelas leis e normas que as regiam (ARENDT, 1989, p. 444)

O descompromisso com a democracia é uma das chaves de leitura do
totalitarismo. As leis e a ética atuam apenas em favor dos interesses ideológicos do
Arendt (nascida Johanna Arendt; Linden, 14 de outubro de 1906 – Nova Iorque, Estados
Unidos, 4 de dezembro de 1975) foi uma filósofa política alemã de origem judaica, uma das mais
influentes do século XX. A privação de direitos e perseguição de pessoas de origem judaica ocorrida
na Alemanha a partir de 1933, assim como o seu breve encarceramento nesse mesmo ano, fizeramna decidir emigrar para os Estados Unidos.
33Mein Kampf é o título do livro de dois volumes de autoria de Adolf Hitler, no qual ele expressou suas
ideias antissemitas, anticomunistas, antimarxistas, raciais e nacionalistas de extrema-direita, então
adotadas pelo Partido Nazista. Foi publicado na Alemanha em 18 de julho de 1925, pela editora
Franz-Eher-Verlag.
32 Hannah
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totalitarismo, excluindo qualquer desejo por uma liberdade individual. A lei
encarnada na mescla de Estado, partido e líder autoritário, confunde, enlouquece,
persegue e censura.
O segundo ponto fundamental, é que o Estado totalitário tem uma dupla
autoridade, são eles o partido e o Estado. Existe no regime, uma coexistência, e
talvez, um conflito entre essas duas. Nazismo e Stalinismo apresentam formas
singulares nessa concomitância, dito isso:
Thomas Masarik percebeu logo que o chamado sistema bolchevista não
passava de completa ausência de sistema, e é perfeitamente verdadeiro
que até mesmo um perito enlouqueceria se tentasse destrinchar as relações
entre o partido e o Estado no Terceiro Reich (ARENDT, 1989, p. 445).

Arendt (1989) afirma que a relação entre um e outro é uma relação entre uma
autoridade aparente e outra real. De certa forma, a máquina governamental no
totalitarismo faz-se importante para esconder e disfarçar o verdadeiro poder do
partido.
Todos os níveis da máquina de administrativa do terceiro Reich eram
submetidos a um processo que podemos chamar de duplicação de órgãos. Essa
duplicação de órgãos era uma questão de princípio e não apenas uma forma de
gerar novos empregos para membros do próprio partido. Para Arendt (1989), a
duplicação dos órgãos e a divisão da autoridade já eram suficientes para criar uma
grande confusão, mas só isso ainda não explica questão do amorfismo. Hitler
enquanto líder de um movimento revolucionário que chegou ao poder, pensava que
o movimento podia ter apenas uma direção, e que qualquer forma de estrutura, legal
ou governamental, serviria como um empecilho para o crescimento desse
movimento. Quanto a URSS:
A mesma divisão entre governo verdadeiro e governo ostensivo resultou de
causas muito diferentes na Rússia soviética. [...] esse processo começou
quando o Exército Vermelho se tornou autônomo e a polícia secreta se
restabeleceu como órgão do partido, e não do Congresso Soviético, e
terminou em 1923, durante o primeiro ano do secretariado geral de Stalin.
Daí por diante os sovietes passaram a ser o governo fantasma em cujo
meio, [...] funcionavam os representantes do verdadeiro poder, nomeados
pelo Comitê Central de Moscou e subordinados a ele. [...] os bolchevistas
não aboliram os sovietes, mas usaram-nos como símbolo externo e
decorativo de sua autoridade (ARENDT, 1989, p. 447).

Somada a essa duplicação dos órgãos, ou multiplicação, também existe um
problema geográfico, visto que cada órgão, seja do Estado ou do partido, dividiu o
território de maneira particular. O ponto aqui é que, o habitante do terceiro Reich não
apenas vivia sobre uma constante troca de autoridades, ele também não sabia ao
certo qual delas era preciso obedecer, qual tinha mais poder do que a outra. “Tinha
de desenvolver quase que um sexto sentido para saber, a cada momento, a quem
se devia obedecer e a quem deveria ignorar” (ARENDT, 1989, p. 449). Quem
participava da administração deste arranjo burocrático, de certa forma também,
necessitava abrir mão de sua autonomia, uma vez que:
Para que se instaure uma lógica burocrática é preciso que poucos
indivíduos, minoria, sejam experientes (os especialistas), muito bem
treinados, que abram mão de suas subjetividades e seus pensamentos
críticos em nome da lealdade e patriotismo, renunciando, de certa maneira,
a sua humanidade. Assim se constitui a ideia de um funcionário obediente e
eficiente, agindo sempre em sigilo para o bem maior de um ideal (COSTA,
1991, p. 10).
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O sistema totalitário continuamente transfere o verdadeiro centro de poder, e
essa multiplicação de órgãos era extremamente útil para essa constante mudança,
além disso, quanto mais tempo um regime totalitário permanece no poder, mas
numerosos se tornam os órgãos e a possibilidade de empregos que dependem
exclusivamente do movimento. Somado a isso, e para Arendt (1989), essa seria a
única regra segura no Estado totalitário, é que quanto mais visível é um órgão do
governo, menos poder ele possuir, e vice-versa. Logicamente que surgiram
rivalidades entre esses órgãos, mas essa rivalidade era positiva para o sistema
totalitário, já que esse tipo de organização quase não permite que é oposição ou
algum tipo de sabotagem venha ser eficaz. Historiando com Arendt:
A multiplicação de cargos destrói todo o senso de responsabilidade de
competência; não apenas representa um aumento tremendamente oneroso
e improdutivo da administração, pois o trabalho genuíno vai sendo
retardado por ordens contraditórias até que o comando do líder venha a
decidir a questão. [...] As constantes remoções, demissões e promoções
impossibilitam o desenvolvimento do trabalho em equipe e impedem o
acúmulo de experiência (ARENDT, 1989, p. 459).

Guterman sintetiza com acerto, a complexa importância do aparelho
burocrático, num esforço de domínio, complementando as análises de Arendt.
Guterman afirma:
A burocracia, por sua vez, é a estrutura necessária para conferir a todos e a
cada um, na sociedade do homem-massa, funções específicas para atingir
objetivos cuja inteireza somente o Líder e a vanguarda que o cerca sabem
qual é. Todos, assim, trabalham para esse objetivo sem conhecê-lo
integralmente, mas, afinal, isso não tem a menor importância, pois o Líder é
justamente o único e singular veículo das promessas da redenção do
mundo, de maneira que os mistérios dessa revolução só a ele dizem
respeito – aos demais, cabe, burocraticamente, cumprir sua “vontade”. O
importante, dessa maneira, é desempenhar com zelo a tarefa que lhe foi
designada, tendo em vista completar o trabalho de quem veio antes e
facilitar o trabalho de quem vem depois no organograma tecnocrático. Tal
estrutura livra todos e cada um do peso da responsabilidade sobre o
resultado final do trabalho. Elimina-se o problema moral do conjunto da
sociedade, mesmo que milhões de pessoas morram nesse processo
(GUTERMAN, 2013, p. 278-279).

A autora também aborda a radicalização totalitária, que no caso da Alemanha
começou imediatamente após o início da guerra. A autora alerta a nós historiadores
que os ditadores totalitários não enveredam conscientemente para o caminho da
loucura. O nosso espanto se deve a falsa noção de que estamos lidando com um
Estado normal e o fato de não levarmos em conta a afirmação dos governos
totalitários de que consideram o país no qual estão no poder como uma sede
temporária do movimento internacional a caminho da conquista do mundo.
A literatura nazista e bulchevista nos mostra que os governos totalitários
desde seu início visavam conquistar o mundo e trazer todos os países para baixo do
seu jugo. Um exemplo claro são as pretensões expostas no Mein Kampf: “Somente
um suficiente espaço na terra é que assegura, a um povo a liberdade de existência”
(HITLER, 1925, p. 271). Nós (historiadores e leitores leigos) precisamos levar em
consideração, que esses regimes conduzem a sua política estrangeira na constante
pressuposição de que realmente vão conseguir atingir esse objetivo final. O ditador
percebe as riquezas naturais e industriais dos outros países, inclusive o seu, como
fonte de pilhagem e como meio de preparar o próximo passo da expansão.
78

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

Os regimes totalitários não jogam a política do poder de um modo
especialmente cruel, na verdade as suas políticas compreendem um conceito de
poder que é novo e sem precedentes. “O poder, como concebido no totalitarismo,
reside exclusivamente na força produzida pela organização” (ARENDT, 1989, p.
468). A derrota do sistema não é uma catástrofe militar nem a fome da população,
mas sim a destruição das organizações responsáveis por levar a conspiração do
domínio Mundial ao seu fim último (ARENDT, 1989).
Ao finalizar este subtítulo, é digno de nota, que a perseguição, a prisão e o
homicídio em larga escala não são os únicos meios dos quais o regime totalitário
disponibiliza para adentrar no mais íntimo da consciência humana, extinguir a
individualidade e abalar psicologicamente essa grande massa que se encontra sob
seu domínio, mas que até mesmo a burocracia estatal, torna-se de certa forma
alienante, na medida que o regime torna-se onipotente e onipresente. Relevante
observar que até mesmo nos aspectos mais banais à primeira vista, o regime visa e
aplica a eliminação de qualquer tipo de espontaneidade humana, todos são um só,
todos são os olhos, a boca e os ouvidos do líder, todos são o movimento.
POLÍCIA SECRETA: O PODER INSTITUCIONALIZADO
Em um primeiro momento, Arendt (1989) afirma que o totalitarismo usa o
estado como fachada externa para representar o país perante o mundo não
totalitário. “Os governantes totalitários tratam os governos não totalitários da mesma
forma como tratavam os partidos parlamentares e as facções intrapartidárias”
(ARENDT, 1989, p. 470).
Acima do estado e por trás da fachada do poder ostensivo, num labirinto de
cargos multiplicadas, por baixo de todas as transferências de autoridade e em meio
a um caso de ineficiência está o núcleo do poder do país, a eficiente e competente
polícia secreta. Dito isto, em Mein Kampf, Hitler expõem suas preocupações quanto
a defesa do regime: “as intenções do adversário serão aniquiladas apenas pela
energia férrea de nossos líderes e pelas medidas brutais de nossa polícia defensiva”
(1925, p. 205).
Mesmo antes de chegar ao poder, o movimento dispõe de polícia secreta e de
serviços de espionagem com ramificações em vários países. Estes são
encarregados principalmente de formar quinta-colunas34, dirigir as ramificações no
movimento influenciar a política doméstica dos respectivos países numa maneira de
prepará-los para o dia em que o governante totalitário assume poder lá também, em
tese.
Conforme a análise de Arendt (1989), no primeiro estágio do regime
totalitário, a polícia secreta tem como função prender inimigos secretos e caçar os
antigos oponentes. Só depois do completo extermínio dos reais inimigos é que
começa a caça aos inimigos objetivos, e nesse momento o terror verdadeiro se
inicia. O inimigo objetivo é definido pela política do governo e não por demonstrar o
desejo de derrubar o sistema. Historiando com Faustino vemos que:
A finalidade de um Estado Totalitário é a eliminação de qualquer
perspectiva da realidade que seja contrária àquilo que é previsto pela sua
34

Quinta-coluna é uma expressão usada para se referir a grupos clandestinos que atuam, dentro de
um país ou região prestes a entrar em guerra com outro, ajudando o inimigo, espionando e fazendo
propaganda subversiva, ou, no caso de uma guerra civil, atuando em prol da facção rival. No Rio
Grande do Sul houveram movimentos desse cunho, e em Pelotas/RS, a suspeita de uma formação
de quinta-coluna provocou, em agosto de 1942, um quebra-quebra generalizado contra os comércios
que pertenciam a teuto-descendentes (FACHEL, 2002).

79

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

ideologia e, com isso, reduzir toda a pluralidade de perspectivas narrativas
sobre o real a uma única narrativa total que se pretende absoluta; seus
esforços se voltam para a eliminação de qualquer tipo de ponto de vista
diferente daquele pregado pelo próprio Estado e a redução de toda e
qualquer pluralidade da ação e do discurso humano à mesma identidade de
reações (FAUSTINO, 2016, p. 7).

No caso da Alemanha, os judeus, da URSS, qualquer um que desagradasse
o grupo no poder. A categoria dos inimigos objetivos sobrevive aos primeiros
inimigos do movimento, ideologicamente determinados. Os novos inimigos objetivos
são encontrados segundo as circunstâncias.
A polícia totalitária é totalmente sujeita ao desejo do líder, que é o único a
decidir quem será o próximo inimigo em potencial. Hitler declarou que “só pode ter
orgulho uma nação, quando, na mesma, não há nenhuma classe de que seja
preciso se envergonhar” (HITLER, 1925, p. 180). O dever dessa polícia não é de
descobrir crimes, mas estar disponível quando o governo decide aprisionar e liquidar
certa categoria da população. A polícia é importante politicamente porque ela é
confidente da autoridade e sabe qual linha política vai ser adotada. A polícia secreta
acaba tendo o monopólio de certas informações vitais. “A organização não só está
fora do âmbito da lei, mas ela é a própria encarnação da lei e a sua respeitabilidade
está acima de qualquer suspeita” (ARENDT,1989, p. 479).
Nesse sentido, dentro do regime totalitário, a categoria de suspeito
compreende toda a população, porque todo pensamento que se desvia do
pensamento totalitário é suspeito. Nas palavras de Hitler:
Para mim, porém, e para todos os verdadeiros nacionais socialistas, só há
uma doutrina: Povo e Pátria. O objetivo da nossa luta deve ser o da garantia
da existência e da multiplicação de nossa raça e do nosso povo, da
subsistência de seus filhos e da pureza do sangue, da liberdade e
independência da Pátria, a fim de que o povo germânico possa amadurecer
para realizar a missão que o criador do universo a ele destinou (HITLER,
1925p. 95).

A colaboração da população na denúncia dos oponentes políticos e no
serviço voluntário de delação é tão organizada, que torna quase supérfluo o trabalho
dos especialistas. Para Arendt (1989), no último estágio do totalitarismo, as vítimas
são escolhidas inteiramente ao acaso, sem mesmo terem sido acusadas, são
declaradas indígenas de viver, e a polícia secreta é a responsável por executar
todas essas barbaridades.
Refletindo, entendo que a polícia que serve ao Estado totalitário provoca de
certa forma um isolamento individual, mostrando a capacidade que o regime possuí
de influir no âmbito privado do pensamento humano. Isolado no seu próprio mundo,
qualquer indivíduo que se oponha a realidade somente sente-se seguro quando
guarda sua revolta para si. Esse isolamento se justifica pelo medo, pois a ameaça
da denúncia priva o compartilhamento de ideias. Figura-se uma situação
extremamente complexa, na medida em que torna-se arriscado expor-se para um
amigo, um pai, uma mãe, um companheiro ou uma companheira. É nesse sentido
que Arendt (1989) afirma ser praticamente impossível derrubar um regime totalitário
a partir de um movimento interno.
Com a completa abolição da liberdade individual, talvez a única forma de fugir
deste jugo, em termos psicológicos, seja o próprio suicídio. Essa censura extrema,
precede uma experiência ainda mais aterrorizante, a experiência do domínio total.
O DOMÍNIO TOTAL: UMA EXPERIÊNCIA CATASTRÓFICA
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Arendt analisa a experiência dos campos de concentração com um toque
sentimental que atormenta seus leitores. Possuindo um olhar muito singular sobre o
tema, que foi moldado por meio de sua própria história de vida, suas considerações
são fundamentais para a historiografia. De acordo com Lefort (2011, p. 87), “o
fascismo italiano foi o primeiro a vangloriar-se de construir um Estado totalitário, uno
stato totalitário. É a ele que se deve a fórmula à qual devia fazer eco, alguns anos
mais tarde na Alemanha, a do total staat”. Segundo Hannah, os campos de
concentração e extermínio servem para os regimes totalitários como laboratórios
onde se demonstra a crença fundamental do totalitarismo de que tudo é possível.
Se nós pensarmos que um regime totalitário impõe um mundo fictício, criado
pelo movimento em relação ao mundo exterior, da mesma forma, a experiência do
domínio total nos campos de concentração depende do seu fechamento ao mundo
de todos os homens, o “mundo dos vivos” como diz Arendt (1989), e até mesmo ao
mundo do próprio país que vive sob o domínio totalitário. Já que os campos de
concentração são a instituição que caracteriza mais especificamente o governo
totalitário, é de fundamental importância que nós historiadores observemos os
horrores neles cometidos para que se compreenda o totalitarismo. É aqui que se
agudiza a manipulação psicológica empreitada pelo regime totalitário.
O horror dos campos de concentração e extermínio reside no fato de que os
internos, mesmo que sigam vivos, estão mais isolados no mundo dos vivos do que
se tivessem morrido. O horror impõe o esquecimento. Hitler (1925) afirmava com
vigor: "Temos de ser cruéis. Temos de recuperar a consciência tranquila para
sermos cruéis. Que sorte para os ditadores que os homens não pensam" (p. 221).
Não existe nada que se possa comparar com a vida nos campos de concentração.
“O seu horror não pode ser inteiramente alcançado pela imaginação, justamente por
situar-se fora da vida e fora da morte” (ARENDT, 1989, p. 494). Neste sentido,
observa-se também que ninguém consegue narrar completamente, porque quem
passa por isso retorna ao mundo dos vivos, o que torna impossível que ele mesmo
acredite completamente nas próprias experiências, segundo a autora.
Arendt (1989) compara o campo de concentração há três concepções
ocidentais de uma vida após a morte: O limbo, o purgatório e o inferno. O limbo
corresponde a formas relativamente benignas, populares até mesmo em países não
totalitários destinadas afastada sociedade todo tipo de elemento indesejável. O
purgatório é representado pelos campos de trabalho da União Soviética, onde o
abandono se alinha ao trabalho forçado e desordenado. Já o inferno, no seu sentido
mais literal, é representado pelos campos nazistas onde toda a vida era organizada,
sistematicamente, de modo a causar o maior tormento possível. O ponto em comum
entre os três é que as massas humanas que eles detêm são tratadas como se já não
existissem. Essa irrealidade dos campos provoca uma crueldade tão incrível que
termina levando aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. Assim
sendo:
Como resultado, passa a existir um lugar onde os homens podem ser
torturados e massacrados sem que nem os atormentadores nem os
atormentados, muito menos os observadores de fora, saibam que o que
está acontecendo, é algo mais do que um jogo ou um sonho absurdo
(ARENDT, 1989, p. 496).

Segundo Arendt (1989), o primeiro passo no caminho do domínio total é
matar a pessoa jurídica do homem, isso é feito da seguinte forma: incluem-se
criminosos nos campos para passar a propaganda enganosa de que eles existem
para brigar elementos fora da sociedade. Misturar esses criminosos as outras
categorias de presos, tem a vantagem de tornar chocantemente evidente a todos os
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outros o fato de que atingiram mais baixo nível social. Os criminosos são a
aristocracia dos campos de concentração, porque eles sabem pelo menos o porquê
de estarem ali, e por isso ainda conservam um resíduo da personalidade jurídica. A
finalidade disso, é destruir os direitos civis de toda a população fazendo com que ela
se perceba tão fora da lei em seu próprio país quanto os criminosos que ali estão.
Isso não se aplica a grupos específicos como judeus35, homossexuais, etc, mas a
qualquer habitante do estado totalitário.
O próximo passo decisivo é matar a pessoa moral do homem. Isso se
consegue tornando impossível o surgimento da condição de mártir. Arendt (1989) diz
que o campo de concentração torna anônima a morte e torna impossível saber se
alguém está vivo ou morto, dessa forma roubam da morte o significado de uma vida
realizada. A morte apenas completo fato de que a vítima jamais existiu. É aqui que a
completa loucura de todo esse processo fica mais evidente.
Por fim, entende-se que o campo de concentração é instituição essencial para
preservar o poder do regime. É da natureza dos regimes totalitários exigiram o poder
ilimitado, e esse poder só é conseguido quando literalmente todos os homens, sem
nenhuma exceção, foram totalmente dominados em todos os aspectos da vida.
Arendt (1989) reitera que o líder totalitário não procura o domínio dos homens da
mesma forma que um imperador por exemplo, mas sim um sistema em que os
homens sejam supérfluos. O que a ideologia totalitária visa não é a transformação
do mundo ou a transformação revolucionária da sociedade, mas a transformação da
própria natureza humana. Neste sentido, entendo que a crença totalitária de que
tudo é possível provou até agora apenas que tudo pode ser destruído 36. “O regime
totalitário descobriu, sem o saber, que existem crimes que o homem não pode punir
nem perdoar” (Arendt, 1989, p. 510).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao concluir este ensaio, reitero a qualidade e a importância da obra de
Hannah Arendt para a historiografia. “As origens do totalitarismo” é um divisor de
águas. É digno de nota, que suas análises singulares até hoje balizam a produção
acadêmica, no que tange o multifacetário dos regimes totalitários. Contudo,
direcionar nosso olhar para de Arendt permite fazermos algumas considerações.
Dito isto, em termos de considerações finais, proponho duas chaves de leitura.
Arendt demonstra através de sua obra, o auge da crueldade humana. Num
esforço interpretativo, revela a seus leitores que no vigor de um regime totalitário,
não existem limites para a maleficência e para o ódio. Trata-se de um
empreendimento ideologicamente arquitetado, onde o líder anseia por uma realidade
em que todos se nivelam pela insignificância, ao ponto de serem indignos de andar
no mundo. Essa é apenas uma das muitas cicatrizes do breve século XX, uma “Era

35

Holocausto é o nome que se dá para o genocídio cometido pelos nazistas ao longo da Segunda
Guerra Mundial e que vitimou aproximadamente seis milhões de pessoas entre judeus, ciganos,
homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos, deficientes mentais e opositores políticos,
sendo posto em prática em 1941 e chegado ao fim em 8 de maio de 1945. O holocausto na cultura
judaica era a queima de algum animal em um altar, com o intuito de oferecer um sacrifício a Deus
(PRADO, 2017, P. 71).
36 O Holocausto não ameaçou apenas a existência física dos judeus, mas também o judaísmo como
religião. O massacre do povo escolhido na Europa nazista, num nível de barbárie inédita na história
mundial, pareceu para muitos ter abalado as estruturas de uma fé que reivindica um especial
relacionamento com um Deus definido como bom, justo e preocupado com assuntos humanos
(FINGUERMAN, 2012, p.2).
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dos Extremos” 37 que vivenciou um domínio “quase ininterrupto de barbárie”
(HOBSBAWM, 1998, p. 268).
Percebo também que Hannah deixa um recado a nós historiadores.
Observemos a seguinte declaração:
Poucos professores compreendem que a finalidade do ensino da História
não deve consistir em aprender de cor datas e acontecimentos ou obrigar o
aluno a saber quando esta ou aquela batalha se realizou, quando nasceu
um general ou quando um monarca, quase sempre sem significação, pôs
sobre a cabeça a coroa dos seus avós. [...] Aprender história quer dizer
procurar e encontrar as forças que conduzem às causas das ações que
vemos como acontecimentos históricos. [...] Foi talvez decisivo para a minha
vida posterior que me fosse dada a felicidade de ter como professor de
história um dos poucos que a entendiam por esse ponto de vista e assim a
ensinavam. O professor Leopold Pötsch, da escola profissional de Linz,
realizara esse objetivo de maneira ideal. [...] Esse professor fez da História
o meu estudo favorito. Assim, já naqueles tempos, tornei-me um jovem
revolucionário, sem que fosse esse o seu objetivo (HITLER, 1925, p. 10).

Na passagem supramencionada, Hitler, por mais perverso que tenha sido,
destaca a importância de um professor de História em sua trajetória revolucionária.
Sem dúvida, ler este trecho do Mein Kampf me instigou a pensar no ensino de
História e repensar nosso fazer historiográfico. Nós historiadores temos um
compromisso com a verdade, mas sobretudo, com o espírito crítico.
Por fim, enquanto formadores de opinião, devemos primar pela cidadania.
Mas afinal, para que serve a história que escrevemos? Enquanto algumas pessoas
encontrarem na história o significado de suas vidas, o esforço intelectual dos
historiadores ainda vale a pena. Assim sendo, entendo que a obra de Hannah
Arendt deixa uma mensagem, a possibilidade de uma história Magistra Vitae38.
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MONARQUIA NOS TRÓPICOS – DOM JOÃO VI E DOM PEDRO I NAS PINTURAS
HISTÓRICAS DE DEBRET
Bruno Willian Brandão Domingues39
RESUMO Jean-Baptiste Debret, durante sua estadia no Brasil entre 1816-1831,
exercerá a função de pintor histórico, mas o que chama a atenção em suas obras,
são as diferentes maneiras de representações dos monarcas. Debret ao retratar a
imagem de D. João VI, atendendo a todas as suas exigências, faz uma crítica às
tradições portuguesas. Diferentemente de Dom João VI, a forma como Debret
retratou a coroação de D. Pedro I, pode ser comparada com o modelo fornecido por
Jacques-Louis David, carregando fortes traços da pintura neoclássica.
Palavras-Chaves: Literatura de Viagem, Cidade, Arte, História do Brasil,
Representação.
D. Maria I expirara a 20 de março de 1816: findara aos 82 anos o seu longo
vegetar. A 23 de fevereiro, na sua minuciosa crônica à família dos
acontecimentos da corte do Rio, dava Marrocos notícias da gravidade da
sua condição havia mais de um mês. De dia em dia a sua moléstia se tem
agravado muito, principiando por uma disenteria, febre, fastio; e daqui tem
prosseguido a uma insensibilidade notável da cintura para baixo, inchação
de pés e mãos, e olhos quase sempre fechados (...) (LIMA. 2006, p. 583584)40.

D. João, em 16 de dezembro de 1815, “na véspera da comemoração do 81º
aniversário de d. Maria I, (...) elevou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e
Algarves, e transformou a colônia em sede do Império português” 41, era a última
homenagem e participação da rainha nos atos políticos, alguns meses depois, além
dos problemas mentais, e vários outros agravamentos de saúde, D. Maria I começou
a deixar, cada vez mais, o trono do império português para seu filho João, até que
em 20 de março, faleceu a rainha de Portugal. Mesmo tendo uma estadia curta no
Rio de Janeiro, de apenas oito anos, sem ser envolvida publicamente em questões
políticas e demais assuntos da corte, a morte da rainha gerou um clima de luto na
capital sede da coroa, com direito a inúmeras honras fúnebres.
O clima de luto tomou conta da cidade de tal maneira, que ao chegar ao
Brasil, Debret descreve que, entrando na baía do Rio de Janeiro, “ouvimos ainda os
últimos ribombos fúnebres do canhão, que lembrava de cinco em cinco minutos à
população a morte recente da rainha de Portugal, inumada no Rio de Janeiro há seis
dias” (DEBRET, 1986, p.150)42. Mal sabiam os artistas franceses a grande mudança
que a morte da rainha traria para o quadro político do Brasil, dando as cerimônias de
‘nojo’ lugar para as cerimônias de gala, onde “o governo já se ocupava dos projetos
de festas relativas à circunstância e que, por conveniência política, deveriam não
somente servir à aclamação do soberano do novo Reino Unido de Portugal, Brasil e
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município de Bom Repouso – MG.
40 LIMA, Oliveira. D. João VI no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: TOPBOOKS, 2006. p. 583-584.
41 SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Helena Murgel. Brasil: uma biografia. 1. ed. São Paulo:
Companhia das Letras, 2015. p. 189.
42 DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. São Paulo: Círculo do Livro, 1986.
p. 150.
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Algarves, mas ainda ao casamento do Príncipe Real Dom Pedro (...)” (DEBRET,
1986, p. 449)43.
O evento nada comemorativo que recebe os franceses no Rio de Janeiro –
a morte da rainha de Portugal – acabaria por render aos artistas suas
primeiras ocupações no país. Era preciso organizar, com brilho e fausto, a
cerimônia de aclamação do novo monarca brasileiro, celebração para a qual
logo se empregaram os talentos franceses. O momento marcava, para
Debret, o começo de uma longa e movimentada carreira como pintor da
Corte portuguesa (LIMA, 2007, p. 99)44.

Para os preparativos da aclamação foram designados “Debret e o arquiteto
Grandjean de Montigny, já habituados às festas de consagração política
anteriormente realizadas em Paris sob a direção dos arquitetos Percier e Fontaine,
colocavam em prática a experiência francesa nas festas luso-brasileiras” (DIAS,
2006, p. 245)45. A coroação marcada para o ano de 1817 seria adiada para depois
do casamento de D. Pedro, devido à Revolução Pernambucana, o que faria tardar a
subida ao trono, aumentando o tempo dos artistas para a preparação da aclamação.
Depois de sufocada a revolta, agora finalmente D. João seria aclamado rei e
coroado, mas afinal, quem foi D. João VI? Para alguns, era um monarca inseguro
que só comia frango; para outros, um monarca que se passava de bobo, porém, na
realidade, era muito esperto e engenhoso, chegando ao ponto em que, Napoleão,
em seu exílio, disse a respeito de D. João VI: “foi o único que me traiu”. Enquanto
muitos reis caiam, o monarca português contornou a situação, ficando “longe dos
campos de batalha e dos horrores da guerra, livres do desespero do abandono e do
estigma do conluio, mas também perto da Coroa” (SCHULTZ, 2008, p. 121)46. Para
Varnhagem “d. João VI era bom, religioso, justo, honrado, fino, sem ambições,
dotado de felicíssima memória, apreciava os sermões, o pregador e a sua retórica.
(...) foi um perfeito modelo de um soberano amante do povo” (REIS, 2007, p. 46)47.
Debret descreve D. João da seguinte maneira:
Dom João VI, nascido em Lisboa em 1767, desposou a infante de Espanha,
Dona Carlota, foi regente de Portugal com a idade de trinta e oito anos e
aclamado, no Rio de Janeiro, soberano do Reino Unido de Portugal, Brasil e
Algarves com quarenta e nove anos; perdeu, em seguida, a coroa do Brasil
com cinquenta e cinco anos e morreu em Lisboa, em 1825, com cinquenta e
oito anos. (...) o rei, bom cavaleiro na mocidade, tornando-se obeso no
Brasil, abandonou a equitação. Era de temperamento sanguíneo e de
pequena estatura; tinha as coxas e as pernas extremamente gordas e as
mãos e os pés muito pequenos. Parcimonioso para consigo mesmo,
mostrou-se, ao contrário, generoso para com seus servidores. A timidez de
seu caráter muito prejudicou a sua bondade e a sua afabilidade, e no
entanto ela atingia a superstição. Muito devoto e amador de música, levou o
compositor Marcos, seu maestro da capela, a misturar à música religiosa o
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brilho da ópera-bufa, para maior encanto de suas beatas distrações.
Ciumento e rancoroso (...) (DEBRET, 1986, p. 499)48.

Debret, em seu relato, descreve D. João VI um monarca de baixa estatura,
fraco, tímido, ciumento, rancoroso e obeso, sendo obrigado a abandonar a equitação
pela obesidade. Além disso, refere-se ao monarca como generoso para seus
servidores, destacando o exagero de camareiros e reposteiros próximos do rei,
considerado por Debret de abusos da velha corte, totalmente contrário com os ideais
da política revolucionária, sendo “o desejo dos franceses em afastar os privilégios do
Antigo Regime e instaurar um governo pelas luzes” (DIAS, 2001, p. 52)49. Destaca
também o caráter religioso do rei, relatando ser ele muito devoto, tendo como
distrações as beatas músicas religiosas. Além de relatar em seu livro de viagem as
características de D. João VI, era também o pintor histórico do monarca, sendo
responsável por retratar a imagem oficial do novo rei português, já que na “missão”
francesa “ele era o pintor de quadros históricos” (TREVISAN, 2015, p. 49) 50 . O
grande interesse por parte do monarca por um pintor histórico é o papel que o artista
exerce, “por meio da realização de aquarelas e pinturas, seja na produção das
decorações para a exaltação daquele momento político” (DIAS, 2006, p. 245)51. Por
trabalhar a serviço do Estado, o artista trabalha sob encomenda, “comprometido
com a tematização da nação e da política, narrando grandes atos e seus heróis”
(ZANIN, 2007, p. 24) 52. Para o Estado, não importa a estética da obra histórica,
afirma Lima, mas, sobretudo, “sua função histórica na construção de uma imagem
que se queria, naquele momento, propagar e perpetuar (...)” (LIMA, 2007, p. 77)53, a
imagem do retratado.
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Figura 1 – Jean-Baptiste Debret. Retrato de D. João VI. 1817; óleo sobre tela; 57 x 42,8cm. Acervo do
Museu Nacional de Belas Artes/ IPHAN/ MINC, Rio de Janeiro.

Ao pintar a imagem de D. João VI, atendendo a todas as suas exigências,
Debret faz uma crítica às tradições portuguesas, pela “repugnância desse povo
pelas inovações e a consolante compensação de reproduzir no Brasil o simulacro
das antigas maravilhas da metrópole que constituíam as mais seguras garantias da
exata imitação da forma e dos detalhes das insígnias reais” (DEBRET, 1986, p.
510)54. Debret, pelo seu histórico no mundo das artes, acostumado com os novos
costumes trazidos por Napoleão, que rompeu com as antigas tradições, enxerga nas
vestimentas de D. João VI, uma imitação das vestimentas dos antigos monarcas
europeus absolutistas do século XVII. Nessas vestimentas, verifica-se a semelhança
com os retratos de Luís XIV, feitas pelo pintor François José Hyacinthe Rigaud e
Luís XVI de Antoine-François Callet, considerando Debret que “todos os abusos da
uma velha corte (...)” (DEBRET, 1986, p. 499)55 acompanharam D. João VI no Brasil,
referindo-se aos costumes antigos trazidos por ele, e que D. Pedro I foi um
“reformador cuidadoso dos abusos que o haviam revoltado desde a infância na corte
de seu pai” (DEBRET, 1986, p. 501) 56 , extinguindo tais costumes considerados
arcaicos somente com a independência do Brasil.
Mesmo considerados arcaicos, Debret não deixou de relatar
minunciosamente as vestimentas do novo rei português, formada por um “manto de
cauda com gola dobrada; é de veludo vermelho forrado de pano prateado. Magnífica
presilha enfeitada de enormes diamantes fecha o manto no peito. O fundo, de
veludo vermelho (...)” (DEBRET, 1986, p. 510)57, nada apropriado para o Rio de
54
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Janeiro com 40 graus de temperatura. Mas isso não importa para o monarca, o
sentido de suas vestimentas é relembrar “a imponência da majestade e do próprio
reino (...)” (DIAS, 2006, p. 250) 58 , trazendo no manto as cores nacionais
portuguesas, enriquecido com os símbolos “emblemáticos dos três reinos unidos: a
torre bordada a ouro, a esfera celeste também bordada a ouro sobre o fundo azulceleste e o escuto de igual fundo sobre o qual se vêem as cinco quinas” (DEBRET,
1986, p. 510-511)59. Além das vestimentas e da pose da monarca, o cenário também
carrega consigo a arquitetura clássica, “representada pela grande coluna dórica, à
maneira dos retratos tradicionais de realeza (...)” (DIAS, 2006, p. 250)60, realeza esta
confirmada pela maneira que Debret pintou D. João VI, todo iluminado, reafirmando
o seu caráter de realeza divina e suprema.
Tanto no retrato de Dom João VI como na imagem de sua aclamação que
analisamos a seguir, o rei não usa a coroa, que segundo a tradição portuguesa, com
a morte de Dom Sebastião na África em 1580, o rei “foi levado ao céu com a coroa à
cabeça e deve trazê-la novamente a Lisboa” (DEBRET, 1986, p. 499)61, e após a
morte de D. Sebastião, os reis portugueses não utilizaram mais a coroa. Debret
também mantém esse costume ao nomear as obras da “coroação” de D. João VI,
usando o termo aclamação e não coroação, atendendo a tradição dos Bragança.
Enquanto Debret ficava ocupado retratando o novo rei, os demais artistas franceses
exerciam todos os demais preparativos solicitados, para que a cidade do Rio de
Janeiro estivesse impecável para as cerimônias, e “no dia 6 de fevereiro de 1818
realizou-se, com pompa imperial, o ato da gloriosa aclamação de D. João VI como
rei de Portugal, Brasil e Algarves” (NORTON, 2008, p. 102)62, e no grande dia “a
cidade amanheceu numa alacridade de bandeiras, repiques de sinos e salvas, todo
o porto riscado pelas flâmulas das fragatas portuguesas, austríacas e inglesas (...)”
(NORTON, 2008, p. 102) 63 . Para este momento, foram construídos vários
monumentos no Rio de Janeiro, para que a ocasião fosse sempre relembrada.
Debret descreve cada monumento erguido, já que foi todo arquitetado pelos artistas
franceses.
À beira do cais, bem em frente da entrada principal do palácio, a Câmara
fez erigir, a suas expensas, um templo em revelo consagrado a Minerva e
dedicado ao rei. (...) no centro do pedaço de cais defronte do palácio, diante
do chafariz, a Junta Real mandara erigir um arco de triunfo. (...) esses
mesmos negociantes haviam mandado erigir no centro do largo um obelisco
de estilo egípcio. (...) Sua Exa., o intendente-geral da polícia, protetor e
diretor das festividades, mandara transformar uma grande parte do vasto
Campo de Sant’Ana em um jardim muito espaçoso, cercado de uma sebe e
de um fosso (...) (DEBRET, 1986, p. 408-410)64.
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Figura 2 – Jean-Baptiste Debret. Cerimônia da faustíssima aclamação de S. M. o Senhor D. João VI.
1818; tinta e aquerela em sépia; 28,5 x 42,1cm. Museus Castro Maya, Rio de Janeiro.
O momento escolhido é o da partida do rei, em que aparece ao balcão
central do edifício para mostrar-se ao povo e receber as primeiras
homenagens, antes de descer para a Capela Real a fim de assistir ao Te
Deum com que termina a cerimônia da aclamação. Percebe-se, através da
abertura das arcadas, na primeira janela à esquerda, o trono; na segunda, a
tribuna da família real, das damas da corte e das legações estrangeiras; na
terceira, antes do fim, vê-se a porta de comunicação que conduz à Capela
Real e pela qual deve passar o cortejo (...) (DEBRET, 1986, p. 606)65.

Com todas essas obras, a mais imponente foi a nova fachada do palácio, “a
famosa varanda ou galeria que Debret desenhou na sua famosa obra, com dezoito
arcadas, os troféus e as estátuas da decoração, e ao centro a tribuna em projeção
destinada à cerimônia” (LIMA, 2006, p. 608)66. A Figura 2, feita por Debret, mostra a
famosa varanda segundo Oliveira, no momento da aclamação pública ao novo rei,
na presença de uma multidão que o saudava. A varanda está toda ocupada pela
corte e pelo clero, que após as cerimônias internas no palácio, marcada por missas
na Real Capela e uma aclamação apenas para a nobreza, chegava a vez de uma
cerimônia pública. A aclamação de D. João VI é marcada por vários aspectos
simbólicos, políticos e de elevada importância. Primeiramente, por se tratar da
aclamação de um monarca europeu nos trópicos. Segundo, pelos protocolos
exigidos para manter as tradições e costumes portugueses, sem contar que era o
momento em que o soberano assumia seu trono publicamente perante todos,
legitimando seu direito, momento este de seu juramento com seu povo, e
automaticamente ganhando o respeito de seus súditos, que agora estavam sob seu
comando.
Para celebrar a proclamação de Dom João VI, construiu-se uma galeria
aberta, de madeira, junto ao edifício que ocupa toda a fachada da praça,
desde o palácio até a Capela Real. Erguia-se essa galeria até a altura do
primeiro andar do palácio, comunicando com ele pelo lado esquerdo, e pelo
direito com a Capela Real. A entrada pública se fazia por esse lado,
achando-se o trono colocado na extremidade oposta. Toda a galeria era
65
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iluminada por dezoito arcadas; no meio da fachada do edifício, construíramse um pavilhão, em cujo frontispício sobressaía uma estátua da Glória. O
resto da parte superior era igualmente encimado por troféus militares e
estátuas colocadas nos ângulos. Internamente, tudo estava forrado de
veludo vermelho com alegóricos alusivos às virtudes do monarca. As
tribunas ligavam-se ao edifício; a maior era a da família real, junto ao trono,
e as outras quatro eram menores e todas do mesmo tamanho (DEBRET,
1986, p. 404-405)67.

Composta por simbolismo e pompa, a cena retratada por Debret enfatiza a
distância a galeria “construída e projetada pelos artistas franceses para a realização
da cerimônia, do que propriamente os personagens que tomam parte nela” (SILVA,
2001, p. 77)68, tornando os personagens-reis que compõem a varanda quase que
invisíveis. Observa-se na imagem uma distância do rei com a multidão que o
acompanha, havendo próximo da galeria um cordão de isolamento, formado pelo
“comandante da praça e dois oficiais de seu estado-maior (...)” (DEBRET, 1986, p.
606)69, contribuindo “bastante para tranquilizar o novo rei, temeroso da explosão de
um motim popular fomentado pelo descontentamento dos portugueses, enciumados
com sua longa permanência no Brasil (...)” (DEBRET, 1986, p. 606) 70 . Podemos
perceber pela imagem que o artista procurou dar maior foco para a galeria que para
a aclamação, destacando a imponência que esta galeria trouxe para a cerimônia, a
qual o próprio Debret faz uma descrição detalhada em seu livro de viagem.

Figura 3 – Jean-Baptiste Debret. Aclamação do rei D. João VI. 1834-1839; aquarela; 21,7 x 15,7cm.
Museus Castro Maya, Rio de Janeiro.
Escolhi o momento em que o primeiro-ministro terminou a leitura do voto
formulado pelas províncias do Brasil, chamando ao trono do novo reino
unido o príncipe regente de Portugal. O rei acaba de responder: “Aceito”, e
o entusiasmo geral dos espectadores se manifesta pela aclamação “Viva el67
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rei, nosso senhor” e o gesto português de agitar o lenço. A bandeira real
está desfraldada. O rei ocupa o trono, em grande uniforme, de chapéu na
cabeça e cetro na mão, estando a coroa colocada numa almofada ao lado
dele. À direita acham-se os príncipes Dom Pedro e Dom Miguel, este com a
espada de condestável desembainhada na mão. O capitão da guarda
mantém-se ao pé do trono, junto do ministro. À direita, perto da balaustrada,
percebe-se a tribuna ocupada pela família real e na qual as damas de
honra, de pé, formam a segunda fila. As personagens estão colocadas na
seguinte ordem: a rainha, ocupando o lugar mais próximo do trono; a
Princesa Real Leopoldina, logo em seguida, como a cabeça ornada de
penas brancas, enquanto todas as outras princesas as usam vermelhas;
Dona Maria Teresa, nessa época chamada a jovem viúva; Dona Maria
Isabel; Dona Maria Francisca; Dona Isabel Maria e, finalmente, Dona Maria
Benedita, viúva do Príncipe Dom José e tia do rei (DEBRET, 1986, p.
604)71.

D. João VI ganha o respeito e o reconhecimento do povo com sua aparição
em público, mesmo que distante, enquanto no interior do palácio ganha a fidelidade
e o respeito da nobreza e do clero, membros do corpo político e administrativo do
reino, que para a mentalidade da época servir e estar próximo do rei era o mais alto
grau de nobreza. Para tal, ocorria uma aclamação interna, apenas na presença
dessa minoria que cercava o rei em seu cotidiano privado. A imagem da aclamação
de D. João VI representava com clareza a organização política através dos planos
que compõem a cena. O novo rei do Reino Unido ocupa ao fundo o centro da
imagem, sentado ao trono com seu uniforme de gala, que segundo Debret “só usou
no dia de sua aclamação (...)” (DEBRET, 1986, p. 499)72. O rei tem o poder, ele é o
centro, é a divindade para a época, escolhido por Deus para governar os homens, e
ao seu lado, em pé, estão os príncipes, D. Pedro está ao lado do seu pai, já que ele
é o herdeiro do trono, o próximo da linha sucessória. Próximo ao rei encontra-se o
primeiro ministro, que acaba de ler o voto formulado das províncias do Brasil, assim
como Debret descreveu em seu relato, em que o Brasil aceita permanecer como
integrante do Reino Unido e não como colônia, dando um passo importante para sua
futura independência.
O lado esquerdo do salão é ocupado pelo clero, claro que seguindo uma
hierarquia. Próximos ao rei estão os bispos “de Angola e de Pernambuco, o prelado
de Goiás, o de Moçambique e o de São Tomé” (NORTON, 2008, p. 105)73, que
nessa cerimônia representam o mais alto grau do clero secular e até mesmo da
Igreja. Já no primeiro plano, e mais distante do rei, está o clero regular, composto
por monges e freis. O lado direito da imagem está ocupado pela nobreza, que da
mesma forma que o clero, também é ocupado de acordo com a hierarquia, mais
próximo do rei estão os ministros, e no primeiro plano, distante do rei, estão alguns
nobres e representantes do poder judiciário. A imagem proporciona uma
visualização e uma interpretação da enorme relação do rei com a nobreza, e uma
grande aproximação do Estado com a Igreja. A presença feminina na cerimônia
“totalmente separada de todo o público masculino espectador da cena, deixa clara a
marca do forte predomínio do homem sobre a mulher característica da época”
(ZANIN, 2007, p. 85)74.
71
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Após a aclamação de Dom João VI, restaria apenas dois anos para continuar
vestindo-se de rei absolutista, sendo obrigado a voltar a Portugal como rei
constitucional, encerrando o Período Joanino no Brasil. Já haviam se passado seis
anos após a queda de Napoleão, e Portugal ainda estava sendo comandado pelo
seu rei que continuava no Brasil. Se por muito tempo a monarquia abafou e aboliu
todas as revoltas liberais que ocorreram em sua colônia, como a Inconfidência
Mineira, em 1789, a Conjuração Baiana, em 1798, e a Revolução Pernambucana,
em 1817, agora os ideais iluministas chegavam na metrópole. Já com as primeiras
invasões francesas em Portugal, a insatisfação portuguesa com a monarquia gerou
uma crise interna, prejudicando o comércio e a economia, ocasionando a Revolução
Liberal do Porto em 1820, pedindo, imediatamente, a volta da corte a Portugal.
D. João VI procurou impedir, por todos os meios, a invasão da doutrina
dissolvente, atentatória das majestades absolutas (...) a Revolução Liberal
de 1820, triunfando em Portugal do absolutismo inglês da regência de
Beresford, impôs o regresso de D. João VI, vestido de rei constitucional. O
pedido das Cortes portuguesas, para que o rei regressasse a Lisboa, veio
atirar para a luta os partidos que há muito tempo viviam separados no
Brasil: exaltou os brasileiros das lojas maçônicas e das academias secretas
e os portugueses endinheirados e bem estabelecidos (NORTON, 2008, p.
146)75.

A volta da corte não foi suficiente para acalmar a revolta, onde a Revolução
do Porto alarmou o Brasil, o que “provocaram debate e especulação entre os
funcionários reais e os residentes sobre o que o evento significaria para o futuro da
monarquia, do novo império de portos abertos e do Reino do Brasil” (SCHULTZ,
2008, p. 334)76. O príncipe regente D. Pedro seria o alvo, no qual, um decreto de
Portugal determinava que “o regente deveria ser substituído por um simples
governador-geral, que, com a ajuda das tropas portuguesas, seria obrigado a pôr em
vigor o decreto de recolonização” (DEBRET, 1986, p. 428) 77 . Tais obrigações
geraram uma insatisfação no Brasil, fazendo com que D. Pedro negasse às
pressões portuguesas, e, assim, 9 de janeiro de 1822, tomando a decisão de
permanecer no Brasil, ficou sendo conhecido como o dia do “fico”. É dado o segundo
passo para a independência, o Brasil estava cada vez mais perto de conquistá-la.
Após a sua decisão de permanecer, Dom Pedro começou a procurar apoio de várias
províncias.
D. Pedro começou uma marcha por algumas províncias do reino, controlando
os problemas e buscando apoio. Após passar por Minas Gerais e Rio de Janeiro,
partiu para São Paulo, enquanto no Rio de Janeiro, “a princesa Leopoldina era
empossada como regente: cabia a ela presidir o conselho de ministros e dar
audiências públicas (...) sempre ao lado de José Bonifácio, a cabeça do gabinete”
(SCHWARCZ, 2015, p. 216)78. D. Leopoldina, juntamente com José Bonifácio seriam
as peças-chave na independência do Brasil, já que em 2 de setembro, D. Leopoldina
envia uma carta a D. Pedro dizendo “para que proclamasse a Independência: “o
pomo está maduro, colhe-o já, senão apodrece” (NORTON, 2008, p. 183) 79 .
Juntamente com a carta, encontrava-se apelos de alguns ministros mais próximos
75
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79 NORTON, Luíz, op. cit., p. 183 et seq.
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do regente, como o de José Bonifácio, orientando o fim dos vínculos com Portugal.
Até que em 7 de setembro de 1822, é proclamada a tão sonhada independência do
Brasil. Agora era hora de começar a consolidar o novo país, cortar tudo que fizesse
lembrar a Portugal, e criar os novos símbolos nacionais. Debret ficou sendo o
responsável por criar a nova bandeira e o símbolo do império.
Em 1º de dezembro, foi feita a cerimônia de sagração e coroação de d.
Pedro. José Bonifácio, o barão de Santo Amaro, frei Arrábida, o bispo
capelão-mor e o monsenhor Fidalgo elaboraram uma cerimônia que pouco
tinha a ver com a aclamação dos reis até então realizada em Portugal. Ela
uniu o cerimonial de coroação dos imperadores romanos-germânicos com
aquele de Napoleão e do rei da Hungria, em quem se cortava o ar com a
espada. Numa cerimônia que durou horas e em que até uma carruagem de
Napoleão esteve presente, a coroa de mais três quilos, o cetro e a espada
de ouro garantiam um imperador (...) (REZZUTTI, 2015, p. 162-163)80.

Era coroado o primeiro imperador do Brasil, que diferentemente do costume
português “foi a mais espetaculosa e colorida de quantas se desdobraram em galas
aclamatórias ou comemorativas no Novo Mundo” (NORTON, 2008, p. 188)81, tudo
inspirado pela imperatriz Leopoldina. Segundo Debret, o cortejo saiu do palácio e
dirigiu-se à Capela Imperial, após uma breve oração, D. Pedro I ocupou o centro do
altar, “cercado pelos bispos (...) ajoelhou-se e, colocando as duas mãos sobre o
missal, prestou o juramento” (DEBRET, 1986, p. 422) 82 , em seguida recebeu a
unção, e logo após “recebeu das mãos do bispo a espada, a coroa e o cetro”
(DEBRET, 1986, p. 422)83. Sendo assistido pelos cônsules dos “Estados Unidos da
América (...) da Inglaterra, França e Rússia (...)” (NORTON, 2008, p. 189)84.
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REZZUTTI, Paulo. D. Pedro: a história não contada. São Paulo: LeYa, 2015. p. 162-163.
NORTON, Luíz. A Corte de Portugal no Brasil: (notas, alguns documentos diplomáticos e cartas da
imperatriz Leopoldina). 3. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008. p. 188.
82 DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. São Paulo: Círculo do Livro, 1986.
p. 422.
83 Idem.
84 NORTON, Luíz, op. cit., p. 189 et seq.
81
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Figura 4 – Jean-Baptiste Debret. Coroação de D. Pedro I, Imperador do Brasil. 1828; óleo sobre tela;
21 x 32,1cm. Palácio Itamaraty, Brasília.

Por meio da imagem da coroação de D. Pedro I, se comparada com a
aclamação de D. João VI analisada anteriormente, é possível notar a clara diferença
de sua composição. D. Pedro I não ocupa o centro da cena, ao contrário de seu pai.
O imperador aparece sentado em seu trono com o cetro e a coroa na cabeça, que
marca uma ruptura com o costume português de não usá-la, conforme mencionado
anteriormente. Na cena, tanto os membros do clero como os da nobreza ocupam o
mesmo lugar, não havendo uma separação como ocorreu na aclamação de D. João
VI. Dona Leopoldina ocupa a tribuna com sua filha Dona Maria da Glória, e outras
damas da corte ainda continuam separadas, mas não distantes do centro da
cerimônia. As cores das vestimentas dos ministros e nobres ganham atenção na
cena com as novas cores imperiais, juntamente com a bandeira desfraldada.
Enquanto o altar da Capela Imperial é ocupado por todos os envolvidos na
cerimônia, no fundo da imagem estão “os fidalgos da corte, os delegados das
províncias e outros convidados (...)” (DEBRET, 1986, p. 643)85, onde “os bancos são
ladeados à direita por uma fila de archeiros e sapadores e à esquerda por soldados
da cavalaria de São Paulo e caçadores da Guarda Imperial” (DEBRET, 1986, p.
643)86.

Figura 5 – Jacques-Louis David. A coroação de Napoleão I e da imperatriz Josefina na Catedral de
Notre-Dame de Paris, 2 de dezembro de 1804, 1805-07; óleo sobre tela; 62,1 x 97,9cm. Musée du
Louvre, Paris.

A forma como Debret pintou a coroação de D. Pedro I, “pode ser entendida
como uma aplicação do modelo fornecido por Jacques-Louis David para as pinturas
de cerimonial” (TREVISAN, 2015, p. 69) 87 , carregando fortes traços da pintura
neoclássica. Tanto a coroação de D. Pedro I como a de Napoleão, trazem uma
85

DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. São Paulo: Círculo do Livro, 1986.
p. 643.
86 Idem.
87 TREVISAN, Anderson Ricardo. A redescoberta de Debret no Brasil modernista. São Paulo:
Alameda, 2015. p. 69.
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semelhança entre si, podendo ser verificado um “movimento interno ao quadro que
se volta todo para Napoleão (...)” (SOUZA, 1999, p. 294)88, o que ocorre também no
quadro de D. Pedro, destacado na imagem, ocupando um local elevado na
cerimônia. A mesma semelhança é encontrada na obra “Primeira distribuição das
condecorações da Legião de Honra, na Igreja dos Inválidos pelo imperador”, obra
esta pintada por Debret em 1812, em que traz Napoleão a um local elevado perante
os demais presentes na cena.

Figura 6 – Jean-Baptiste Debret. Primeira distribuição de condecorações da Legião de Honra na
Igreja dos Inválidos pelo imperador. 1812; óleo sobre tela; 40,3 x 53,1cm. Musée du Château de
Versailles.

A única semelhança que a coroação de D. Pedro I possui com a aclamação
de seu pai é o caráter religioso dos Bragança, sobressaindo a arquitetura barroca,
em que a imagem passa uma espécie de santidade na coroação.
Com efeito, no Brasil, religião e realeza estão ligados de forma muito
peculiar. Aqui não se atribuem ao rei poderes mágicos ou transcendentais
(...), porém de toda maneira o ritual local aprimora o “fraco” cerimonial dos
Bragança. No Brasil, os imperadores passam a ser ungidos e sagrados,
numa tentativa de dar sacralidade a uma tradição cuja inspiração era antiga,
mas a realização datada. Nesse movimento, ao mesmo tempo que os
monarcas ganham santidade, os santos, quando muito adorados, ganham
realeza no Brasil. (...) De qualquer modo, mantos imperiais convivem com
mantos divinos, e o imaginário da realeza acaba permeando fortemente o
catolicismo brasileiro (...) (SCHWARCZ, 1998, p. 16)89.

A respeito da afirmação de Schwarcz, é importante destacar que Debret,
mesmo tendo acompanhado as mudanças que a Revolução Francesa trouxe,
SOUZA, Iara Lis Carvalho. Pátria Coroada: o Brasil como corpo político autônomo – 1780-1831.
São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1999. p. 294.
89 SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São
Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 16.
88
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acabando com as antigas tradições, Debret não questiona a corte beata dos
Bragança. Mesmo considerando que D. Pedro I veio para acabar com os antigos
costumes portugueses, realizando várias mudanças nos retratos por ele pintado,
marcando a ruptura com as antigas tradições portuguesas, não tirou de cena a
imagem do catolicismo nos acontecimentos. Mesmo não concordando com a
permanência de tais costumes, Debret, no seu papel de pintor histórico, retratava de
acordo com a tradição a que estava inserido mesmo sendo um pintor
“revolucionário”, atendendo aquilo ao que lhe era solicitado.

Figura 7 – Jean-Baptiste Debret. D. Pedro no traje da Sagração. 1826; gravura; 57 x 42cm. Museu
Paulista da Universidade de São Paulo, São Paulo.

A presença das novas cores não é apenas visível nas vestimentas dos
ministros e nobres presentes na coroação, mas também no manto imperial, no qual
predomina o verde e o amarelo “sob o nome de cores imperiais do Brasil (...)
matrizes prodigalizados pelo patriotismo desde o palácio do soberano até ao
armazém do negociante” (DEBRET, 1986, p. 511)90. O que chama a atenção para
Debret é o estilo do manto, considerando ser “um pouco estranha para o europeu”
(DEBRET, 1986, p. 511)91, totalmente diferente dos estilos dos mantos de outros
monarcas, pois aquilo era inédito, carregado de significações.
Assim como o manto de D. João VI carregava os símbolos do Reino Unido, o
manto de D. Pedro I, com seu bordado “de estilo largo lembra, pela sua forma,
grupos de folhas de palmeiras e frutos da mesma árvore; grandes estrelas de oito
pontas, semeadas no fundo, completam a riqueza desse manto cuja execução

90

DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. São Paulo: Círculo do Livro, 1986.
p. 511.
91 Idem.
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merece justos elogios” (DEBRET, 1986, p. 511)92. Sem contar o estilo “imitada do
ponche, único manto usado em toda América do Sul”93, no qual sua “abertura é feita
de plumas de tucano” (DEBRET, 1986, p. 511)94, os símbolos da fauna e flora do
Brasil ganham destaque no manto do primeiro imperador do país. O manto de D.
João VI, feito de veludo, passaria agora a ser feito de seda, tecido mais leve e fresco
para aguentar o calor tropical do Rio de Janeiro. Outra mudança trazida por Debret
ao retratar D. Pedro I é o uso de botas, referente à força e ao militarismo,
“simbolizando a “força” com que conseguira tornar o Brasil independente” (DIAS,
2006, p. 254) 95 . A mesma força que antes de sua vinda ao Brasil, Debret
representava Napoleão usando botas em suas campanhas ainda como general. E é
com grandes mudanças nos símbolos e pequenas contas que se inicia o primeiro
reinado brasileiro.
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A CONTRIBUIÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL E DA FOTOGRAFIA NA PRÁTICA
DOCENTE DO PROFESSOR DE HISTÓRIA
Claudiana Ribeiro dos Santos Andrade96
RESUMO: O artigo em questão apresenta uma discussão acerca da prática docente
do professor de história, levando em consideração aspectos relativos à condução da
disciplina a partir do artificio das fotografias e imagens e da história local, apontando
também a importância dos educandos interagirem com a disciplina de forma direta, a
partir de fotografias e imagens que simbolizem o cotidiano e entorno do aluno,
sobretudo, a história local, o professor nesse contexto se enquadra no papel de
agente transformador, levando em considaração um sistema educacional que
historicamente glorificou a história dos grandes heróis, não havendo espaço durante
muito tempo para trabalhar o local e a realidade do aluno.
Palavras-chave: História Local, Fotografias, Cotidiano.
INTRODUÇÃO

O intuito deste artigo é refletir acerca da prática docente do professor de
História no cenário escolar, iremos atentar para as diversas subjetividades que
permeiam esse âmbito, levando em consideração que a educação brasileira vem
passando por diversas mudanças e ainda hoje vem enfrentando problemas para que
se consiga atender as demandas existentes, sobretudo na educação pública que
enfrenta barreiras sociais graves.
Além de todos esses problemas de cunho social, existem aspectos relativos a
prática do professor, que por vezes legitimam estigmas e dogmas historicamente
construídos além de tornar a aula enfadonha e tradicionalista, utilizado apenas o
livro didático como instrumento para as aulas, esse quadro ainda é realidade na
educação brasileira.
[...] uma das atribuições do professor é o planejamento das ações que vai
desenvolver. Nestes mesmos livros encontramos que todo planejamento
deve ser precedido do diagnóstico da realidade dos alunos e que toda ação
educativa só produzirá melhores resultados se for desenvolvida com base
no conhecimento da realidade do aluno. Esta ideia está convencionada
entre os professores. Os professores, até em conversas informais,
expressam que devem conhecer os seus alunos. Portanto, o ato educativo
deve ser precedido do diagnóstico da realidade do aluno. (PABIS, 2012,
p.03)

Neste sentido, percebemos a importância de tratarmos o contexto do discente
enquanto primordial para o planejamento das aulas, na disciplina história durante
muito tempo os estudantes visualizaram uma história distante e obsoleta, hoje, a
sala de aula exige mais dinamicidade na condução do processo de ensinoaprendizagem.
96
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E para que a disciplina se torne atrativa para o discente o uso das fotografias
para contar a história não de forma aleatória e obsoleta, mas trazendo o cotidiano do
entrono do estudante, imagens das famílias, de festas nas cidades, vilas e povoados
que os alunos pertencem proporcionarão maior familiaridade com a disciplina e
consequentemente entenderão que também são sujeitos históricos além de facilitar
a assimilação do conteúdo específico que o professor deseja trabalhar, partindo
sempre do local para o geral.
Não é por outro motivo que observamos, ainda nas últimas décadas do
século XX, que, para a maior parte dos estudantes brasileiros, o estudo de
história carece de sentido ou utilidade; não se tem a visão de ciência e sim
de uma matéria decorativa, estudo do passado, que só exige como vimos, a
prontidão em declinar nomes, datas e fatos. Não é de se estranhar que
assim seja, porque ocorre a enorme distância entre a realidade vivenciada
pela comunidade e o tratamento dado ao ensino de História, já que o aluno
se torna mero espectador de fatos, não necessitando esforços no sentido de
qualquer reflexão ou elaboração. (BARBOSA, 2006, p.58).

De acordo com o enunciado podemos compreender de forma mais detalhada
que a referida disciplina ainda preza por aspectos decorativos e enfadonhos, isso
impede quaisquer tipos de reflexão crítica por parte dos discentes que não
conseguem desenvolver interesse pela disciplina. Nessa perspectiva as imagens
podem ser utilizadas para aguçar o senso crítico do aluno partindo de algo que é
real e factível para ele, o uso das fotografias que inclusive podem ser trazidas pelos
alunos, proporciona uma aproximação da disciplina história, oportunizando aulas
mais dinâmicas e menos cansativas.
Nesse sentido, autores como Azevedo (2016), Barbosa (2006), Barros (2007),
Litz (2009) e Pabis (2012) tratarão de forma direta acerca do ensino de história,
contribuindo de forma substancial acerca das múltiplas possibilidades de abordagem
da disciplina história em sala de aula.
Outrossim, autores como Freire (1999), Ferreira, Arruda, Cainelli, Meirelles
apud Grovani, (1998) e Oliveira (2012), tratarão de aspectos relacionados a
relevância de compreender a história local como essencial para formação e
consolidação da autonomia dos sujeitos em todas as esferas.
Além de BERBEL (2011), MOREIRA (1982), contribuindo de forma direta com
o esclarecimento acerca das metodologias ativas na educação, exemplificando
ainda como as diferentes abordagens metodológicas podem ser trabalhadas no
contexto escolar. BAUMAN (2009), GADOTTI (2000), GOLDENBERG (2017),
KNÜPPE, L (2006), elucidando o contexto educacional nas suas diferentes nuances
levando em consideração as mudanças ocorridas no contexto educacional ao longo
dos séculos e atentando sobretudo para a organização da escola atualmente.
De mesmo modo, a contribuição da Lei de diretrizes e bases da educação
nacional (LBDEN), Bases nacional comum curricular (BNCC) e os Paramentos
curriculares nacionais (PCNs), serão norteadores para a referida discussão, levando
em consideração que os referidos documentos norteiam e legitimam o ensino de
história na educação básica e superior no nosso país.
O ENSINO DE HISTÓRIA PAUTADO NA HISTÓRIA LOCAL LEVANDO EM
CONSIDERAÇÃO A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR -BNCC
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Refletir acerca do cenário educacional requer que atentemos para diversas
subjetividades que permeiam este meio, dentro de uma conjuntura histórica da
educação a disciplina História vem ganhando uma nova roupagem, reflexo de novas
demandas sociais que precisam ser atendidas.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira traça caminhos a serem
trilhados pela educação, é empregada justamente para democratizar o ensino,
fazendo referencia novamente a disciplina história observou uma transição deixando
de lado uma roupagem tradicional que visava os velhos moldes burgueses.
Em que se tinha uma visão linear e enfadonha dos fatos históricos, exaltando
sempre os grandes heróis, para uma educação guinada para a inclusão de sujeitos
que ficaram a margem da história, também se apresentam novas abordagens, no
sentido de tratar de forma latente a perspectiva regional e local que são de suma
importância para que se possa entender o todo.

Art. 26 Os currículos do Ensino Fundamental e Médio devem ter uma base
nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e
da clientela.
Parágrafo 4º O Ensino de História do Brasil levará em conta as
contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo
brasileiro, especialmente, das matrizes indígenas e africanas e européias.
Art. 36 O currículo do Ensino Médio observará o disposto na seção 1 deste
capítulo e as seguintes diretrizes:
1 Destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado
da ciência, das letras e das artes; a língua portuguesa como instrumento de
comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania.(BRASIL,
1996, p. 21-13)

É notório que a LDB direciona o ensino de forma inclusiva, apresentando o
ensino de história a partir de um viés problematizador, pensando na perspectiva de
trabalhar a história de forma inovadora e instigante levando para sala de aula um
caráter científico.
A partir dos direcionamentos já apontados na LDB, surge a Base Nacional
Comum Curricular –BNCC, com o intuito de orientar os currículos de todas as
escolas públicas e privadas do nosso país no que se refere a educação básica.
No que tange ao componente curricular história a BNCC esclarece que este
deve primar pela criticidade de modo que os alunos consigam fazer relações entre o
presente e o passado, deixado de lado visões limitantes e com um unico ponto de
vista, entendendo que a contextualização se torna primordial para o bom
dessenvolvimento do ensino e aprendizagem.
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Ao mesmo tempo, que direciona a clutura como algo essencial e relevante, e
para trabalhar esses fatores não se pode pensar em algo distante, pois a construção
do conhecimento histórico deve partir do que é real e siginificativo para os sujeitos,
assim a história local é de grande valia para construção do conhecimento histórico,
proposcionando que os alunos possam se enxergar enquanto cidadãos críticos
dentro do contexto em que vivem, atribuindo sentido ao que está sendo trabalhando
pelo referido componente curricular.
O professor tem a importante função de contribuir no processo de formação
de consciencia crítica, atuando como mediador do processo de ensino e
aprendizagem, atentando especificamente para o seu papel de influenciador e
motivador direcionando cominhos, dando e recebendo feedbeks ao longo de todos
os processos construtivos.
“O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática
docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua
insubmissão.” (Freire, 1999, p.13).
De acordo com o enunciado, o professor deve aguçar a capacidde crítiaca do
aluno, não deixando esse se tornar um indivíduo subimisso, que não tem
capacidade de questionar a sociedade em que vive.
O fato do ensino de história está vinculado a esteriótipos, como o fato de
decorar datas e nomes dos heróis, traz para o professor a missão de encarar a
história local como elemento essencial para trazer para o foco também a realidade
do aluno. Podendo esses participarem das aulas de forma mais intensa.
Mas, para isso se faz necessário um planejamento anterior, por tarte do
professor, que deverá elaborar a aula a partir da demanda dos alunos e de suas
realdades.
“Em toda e qualquer ação humana, quando pensamos de forma a atender
nossas metas, estamos planejando.” (Azevedo 2013, p.05). Fica evidente que o ato
de planejar é tão necessário quanto aleatório, quando objetiva-se atingir metas.
Por vezes, o aluno não conhece o contexto histórico que lhe pertence, estuda
algo que não tem haver com seu mundo, assim o ensino se torna desinteressante, a
ideia de trabalhar com o local, trazendo reflexões como, por exemplo: o surgimento
das cidades, vilas ou povoados em que estes alunos residem, sempre fazendo link
com o contexto macro poderá ocasionar uma intentificação e um maior interesse.

A análise da produção teórica, bem como do material didático de história e,
em especial de história local, existente nos municípios ou sobre eles,
indicou a situação de escassez e inadequação dos mesmos. O ensino de
história local se apresenta na forma de matéria dirigida à memória e, às
vezes, à imaginação, não levando em consideração qualquer outra
propriedade intelectiva do aluno e do próprio professor, apresentando-se de
maneira fragmentada, decorativa, repetitiva, memorativa, enaltecedora de
personalidades e vultos históricos, na qual os fatos são apresentados como
axiomas, dogmaticamente [...] Diante dessas constatações, não a causa
estranheza o fato de que a história local toma um caráter parcial, que não
ensina, não educa, não promove o raciocínio e a reflexão; o estudo de
história torna-se um sacrifício que deve ser feito com a intenção unicamente
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de obter a aprovação na série/ano que se está cursando (AZEVEDO, 2013,
p. 48).

É notório que a história local não deve ser trabalhada de forma aleatória, pois,
pode causar também desinteresse essa ainda é uma grande fragilidade grande, pois
não há nenhuma preparação adequada para abordar este tipo de investida, assim se
torna mais uma pauta extremamente decorativa e desinteressante.
Enxerga-se a historia local muitas vezes como irrelevante para a formação do
individuo, assim esta mesma não entra em pauta como algo primordial, mas como
algo desnecessário. É notório ainda de acordo com a autora que o estado não se
preocupa em acompanhar a aplicabilidade destas questões dentro do âmbito
escolar, sendo que a história local é primordial para formar a identidade cultural do
estudante.
Assim, esse sujeito entenderia mais acerca do meio em que vive, podendo
assim fazer paralelos com diversas outras dimensões da sociedade de maneira
geral.
“Devem marcar sobremaneira as discussões efetivadas acerca da construção
da história local, partindo da premissa de que a história é uma experiência humana,
portanto, relacionada às experiências reais vividas por todos os homens.”
(AZEVEDO, 2013, p.66).
A história local nesta perspectiva é importante, necessária e primordial para
dar sentido a determinadas questões que sem o olhar local não tem significado.

O ARTIFÍCIO DAS IMAGENS E FOTOGRAFIAS COMO FERRAMENTAS NO
ENSINO DO COMPONENTE CURRICULAR HISTÓRIA

A fotografia e a imagem no ambito do ensino de história, também figura de
forma essencial na perspectiva de apresentar ao aluno o que antes ele não
considerava como importante ou como possível objeto de estudo.
As fotografias e as imagens se tornam objetos de análse da história e assim
os alunos terão uma ótica pautada na criticidade, característica essa que só pode
ser desenvolvida por meio da prática, que deve ser proporcionada pelo professor em
sala de aula.
Relacionar o local com o geral, ou trazer a perspectiva local de forma
específica, é de extrema importância para a formação da identidade cultural.

[...] para que não se perca a intencionalidade: usar imagens sempre como
forma de aprendizado e conhecimento. Por isso, qualquer imagem precisa
ser bem utilizada e bem explorada e, quando necessário, articulada a um
texto, passível de ser interpretada, pois, representa uma determinada
época. Dessa forma, se constituirá em uma autêntica fonte de informação,
de pesquisa e de conhecimento, a partir da qual o aluno pode perceber
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diferenças e semelhanças entre épocas, culturas e lugares distintos. (LITZ,
2009, p.06).

De acordo com a estudiosa, a perspectiva de trabalhar com imagens e
fotografias é gratificante, percebe-se o quanto a imagem traz contribuição para a
história de culturas, cidades, povos, grupos etnicos, situados em determinado
período histórico.
Além de permitir que se mencione uma ideia de como as pessoas de
determinados periodos se vestiam, ou se alimentavam, dentre outras informações
que podem ser extraídas das fotografias e da História Local, estas resguardam à
memória histórica.
Quando se propõem que os alunos desenvolvam conhecimentos para situar
acontecimentos históricos, muitos acreditam que basta o aluno aprender a
localizar acontecimentos numa linha do tempo para que o objetivo seja
atingido. De fato, saber relacionar os acontecimentos a uma data, tendo
com referência o calendário, é necessário e importante, mas não basta. O
ensino de História deve propiciar ao aluno a reflexão sobre o tempo
histórico em uma dimensão mais ampla, que não se confunde apenas com
o tempo cronológico. A apreensão da cronologia pressupõe o domínio da
noção de século e do referencial a.C. e d.C., criado pela sociedade
ocidental com base no calendário cristão. Mas o aluno deve aprender
também a referenciar os acontecimentos com base nos conceitos de
anterioridade, posterioridade e de simultaneidade dos acontecimentos em
diferentes espaços. (FERREIRA,ARRUDA,CAINELLI,MEIRELLES apud
GROVANI, 1998, p. 112).

O ensino do componente curricular história, ainda vem sendo bastante
estereotipado no sentido da mera reprodução de datas e fatos e não é só o que
importa.
Sabe-se que cabe ao professor a organização de conteúdos significativos,
estes tem que atentar para as visões totalizantes ou universais dentro da história,
esse professor não pode passar para o aluno, um conteúdo totalmente voltado para
tendências universais, desprezando o estudo do local e do contexto cultural daquele
aluno.
Nessa perspectiva o artificio da fotografia e da imagem ganham
representatividade para referida disciplina, levando em consideração que os
educandos são condicionados a refletirem sobre uma história distante, é importante
refletir como esse aluno está construindo conhecimento e quais significados estão
sendo atribuidos aos aspectos cotidianos.
Pois um dos grandes desafios hoje, é propocionar aos educandos uma
reflexão acerca dos seus papéis enquanto agentes históricos do seu proprio tempo,
a fotografia e a imagem nesse cenário vem somar para consolidação dessa postura
que é tão importante para que os sujeitos se tornem autônomos e conhecedores da
própria história.

105

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

A CONTRIBUIÇÃO DAS METODOLOGIAS ATIVAS NA PRÁTICA DOCENTE DO
PROFESSOR DE HISTÓRIA.

No mundo globalizado é impossível pensar a escola distante da globalização,
desse modo, a escola deve ser espaço para construção do conhecimento e também
utilização dos novos recursos que auxiliem no processo de ensino e aprendizagem.
De acordo com a obra de Goldenberg (2017), ainda é latente a dualidade
entre realidade do contexto social e a realidade da escola. Hoje o aluno desde o
ensino fundamental tem acesso a uma infinidade de informações de forma muita
fluída e a escola precisa compreender que o modelo tradicional e transmissivo não
dá conta das demandas sociais existentes, assim como não dá conta das
demandas levantadas pelos alunos.
Ao longo da história da humanidade os seres humanos vêm articulando
diferentes formas de ensinar e aprender, levando em consideração o contexto
histórico e os interesses específicos de cada época, pois não é possível pensar a
educação desvinculada da sociedade, quando nos referimos ao ensino de história é
preciso compreender que o processo de ensino e aprendizagem precisa ser
significativo, ou seja, fazer sentido para o aluno.
[...] aprendizagem significativa é um processo pelo qual uma nova
informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de
conhecimento do indivíduo. Ou seja, neste processo a nova informação
interage com uma estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel
define como conceitos subsunçores [...], existentes na estrutura cognitiva do
indivíduo. A aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação
ancora-se em conceitos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva de
quem aprende. (MOREIRA,1982, p.07)

Atualmente, é perceptível um contexto social cada vez mais fluido o que
assevera Bauman (2009), quando retrata o cenário educacional e a sociedade como
articuladora das mudanças de comportamento, trazendo para a educação uma
conduta cada vez mais proativa no processo de ensino e aprendizagem, capaz de
mobilizar situações complexas para resolver problemas da vida cotidiana, adotando
uma postura aberta ao diálogo, híbrida, flexível, plural, digital e ativa.
Justamente por isso as metodologias ativas se tornam fundamentais quando
nos referimos ao processo de transformação da educação, estando a escola
vinculada a sociedade, ou seja, intimamente ligada ao ideal do protagonismo do
aluno sob a mediação do professor.
As metodologias ativas contribuem de forma direta com o processo de
transformação da educação, levando em consideração aspectos relativos aos
próprios fundamentos das referidas metodologias, visto que priorizam de forma
direta o protagonismo dos discentes no processo de ensino e aprendizagem.
Durante muitos anos o ensino de história se pautou na narrativa dos grandes
fatos e dos grandes heróis, as minorias e as parcelas reprimidas da sociedade foram
deixadas de lado, no contexto das metodologias ativas é possível trabalhar a história
de forma mais próxima da realidade dos sujeitos de aprendizagem.
A escola precisa formar sujeitos cada vez mais críticos e criativos para lidar
com as situações complexas que são emergentes no contexto social,
consequentemente a prática docente precisa ser reformulada para atender a
realidade emergente, as metodologias ativas são instrumentos efetivamente eficazes
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quando nos referimos ao planejamento docente que se preocupa em colocar o aluno
no centro do processo, mas é importante reforçar que devem ser compreendidas por
docentes e discentes só assim ocorrerá efetivamente transformações positivas na
educação.
Não é possível pensar em metodologias ativas sem pensar o todo complexo e
dinâmico que é a escola, a aplicabilidade das mesmas não se limita ao planejamento
docente pois abrange um processo de transformação muito mais amplo que inicia na
escola e consequentemente transcende os muros desta, visto que os sujeitos que
estão nesse espaço fazem parte da sociedade, assim consequentemente a
transformam.
Conforme assevera Knuppe (2006), as crianças desde o ensino fundamental
estão se desmotivando com a escola, isso ocasiona também a evasão escolar,
essas são as principais consequências quando a escola não acompanha os
avanços da sociedade, dessa forma os alunos não conseguem se sentir atraídos
pela escola justamente por não refletir a realidade.
Ainda de acordo com o autor o professor deve mobilizar estratégias para
que as crianças possam compreender que a escola também pode ser divertida, a
falta de interesse dos alunos deve ser investigada para que o professor proponha
estratégias de intervenção, utilizando, sobretudo, as metodologias ativas aliadas
das tecnologias nesse processo de encantamento dos estudantes, levando em
consideração que tudo que é obsoleto não é mais tão atrativo quando se conhece
o novo e é justamente com o novo que essas crianças tem contato a todo tempo,
sejam brinquedo, jogos, músicas dentre outros aspectos, nesse cenário a
motivação é um aspecto primordial.
De acordo com Gadotti (2000), as novas tecnologias da comunicação de
massa já estão consolidadas na sociedade, mas ainda não adentraram aos muros
da escola, desse modo a linguagem escrita que é empregada pela escola não é a
mesma empregada pela sociedade causando a desmotivação dos alunos.
Ainda de acordo com o autor a escola ainda utiliza recurso e métodos
tradicionais, consequentemente, criando uma barreira entre o que é real e o que
está sendo ensinado, visto que a tecnologia está presente em todas as esferas
sociais independente de classe, se as crianças não veem sentido no que está sendo
passado para elas, consequentemente não irão aprender, isso se torna muito
negativo no que tange ao desenvolvimento educacional da criança.
Assim sendo, é necessário ofertar uma educação básica de qualidade,
alinhada com princípios da sociedade contemporânea revendo as práticas
anacrônicas e abrindo espaço para as tecnologias de forma responsável e segura,
inserindo estratégias realmente eficazes e atrativas para a legitimação do processo
de ensino e aprendizagem, a escola não pode ser pensada dissociada da sociedade
em nenhuma hipótese pois a relação entre essas duas esferas é extremamente
necessária.
É interessante reforçar que esse novo cenário necessita da criticidade do
aluno e a escola deve ser espaço para desenvolvimento dessas percepções, por
isso é tão importante empreender discussões acerca desse cenário pensando no
desenvolvimento e atualização de todos os que estão envolvidos no processo.
A disciplina de História não pode ser trabalhada de forma obsoleta, existem
vários recursos que podem ser utilizados na disciplina para que o ensino e
aprendizagem aconteçam de forma que aproxime o aluno do seu contexto, as
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fotografias, imagens e a história local são ferramentas essenciais para que
professores e alunos possam ter acesso a relato de pessoas que podem contribuir
com suas experiências de vida acerca de uma temática específica, a registros de
uma comunidade, ou até mesmo a registros locais que remetem a determinado
contexto histórico global, justamente por isso o ensino de história precisa deixar de
lado o viez tradicionalista que prioriza a mera reprodução de datas e nomes
consagrados como importantes, é perceptivel que é cada vez mais necessário
trabalhar com novas e diferentes ferramentas.
Situar o aluno em seu contexto para que esse entenda seu lugar de fala é
essencial, e a partir desse lugar é precisso que o professor consiga mediar o
processo de ensino aprendizagem de modo que esse educando compreenda que
também é um sujeito histórico, para isso é preciso que compreenda sua história e
seu ugar de fala, neste sentido a história local contribui de forma direta não só para
essa comprensão do sujeito em si, mas também para compreensão de como o
contexto em que está situado foi e é afetado pelos eventos históricos globais ou
locais.

As metodologias ativas têm o potencial de despertar a curiosidade, à
medida que os alunos se inserem na teorização e trazem elementos novos,
ainda não considerados nas aulas ou na própria perspectiva do professor.
Quando acatadas e analisadas as contribuições dos alunos, valorizando-as,
são estimulados os sentimentos de engajamento, percepção de
competência e de pertencimento, além da persistência nos estudos, entre
outras. Com a intenção de fazer a aproximação entre estes estudos
voltados para a promoção da autonomia do aluno e o potencial da área
pedagógica na mesma direção [...]. (BERBEL ,2011, p. 28)

Com a utilização de abordagens metodologicas ativas é possivel trabalhar
com diversas ferramentas para proprocionar essa percepção aos educandos, o
estudo de caso por exemplo, pode ser utilizado para apresentar situções reais ou
ficticias que despertem nos educandos a capacidade de pensar criticamente o
contexto em que vive e consequentmente o contexto alheio a essa realidade.
As imagens e fotografias, podem ser trabalhadas em uma lógica própria e que
se prese pela anáse minuciosa das mensagens que as mesmas foram projetadas
para passar, visto que a analse não pode ser superficial e tendenciosa mas sim
pautadas no confronto de ideias e concepções observando-se o objetivo histórico
dessas fontes.
Existem muitas abordagens metodologicas ativas no contexto educacional
estas devem ser exploradas e implementadas de acordo com a necessidade de
cada turma levando em consideração aspectos vivenciados e observados pelos
professores de história no dia a dia em sala de aula.
É possivel afirmar que as abordagens metodologicas ativas propiciam um
leque de possibilidades na pratica docente dos professores de história, tornando
assim o ensino aprendizagem cada vez mais significativo e consequentimente a
construção de uma visão cada vez mas crítica e reflexiva dos educandos e
educadores.
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CONCLUSÃO

Pressupondo a necessidade de trabalhar o componente curricular história
levando em consideração a consolidação da criticidade dos alunos, assim como, um
ensino que leve em consideração a relação dos estudantes com o meio em que
vivem a partir da relação do geral com o local e a significação dos conteudos, é
possivel afirmar que o presente trabalho servirá como norteador, para os
professores que tenham interesse de incluir a fotografia, imagens e a história local
em suas aulas.
No sentido de auxiliar e mostrar a importância de trabalhar o contexto local e
perspectiva da fotografia, como ferramentas possíveis dentro de uma ótica do que
direciona a legislação educacional vigente, sobretudo a base nacional comum
curricular que direciona de forma clara e objetiva a construção dos curriculos da
educação básica.
A base se torna essencial na organização dos curriculos e quando tratamos
especificamente da referida abordagem curricular o referido trabalho propiciou de
forma clara como essas ferramentas já mencionadas podem contribuir de forma
substancial, reforcando ainda que trabalhar nest perspectiva não é algo distante e
dificil, pois todas as ferramentas necessárias estão disponiveis no proprio contexto.
A partir de então, se torna mais fácil trazer o aluno para o cenário histórico,
por vezes, o professor não enxerga formas de alcançar essa aproximação, ou tem
receio de trazer para a sua prática cotidiana, as inovações que a educação e
principalmente o componente curricular história necessitam.
Outrossim, as escolas brasileiras em sua maioria continuam com um ensino
arcaico, no sentido de não trazer esta nova abordagem e roupagem, que o ensino
de história vem ganhando ao longo do tempo, assim com a utilização de práticas
inovadoras e necessárias como as fotografias, imagens e a abordagem da história
local, proporcionará ao aluno interpetração do contexto local.
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O DIÁRIO CARIOCA E SUAS TRANSFORMAÇÕES NO CONTEXTO DA
CONSOLIDAÇÃO DA HEGEMONIA DO CAPITAL INTERNACIONAL E DO
NACIONAL DESENVOLVIMENTISMO
Cristina Leite Garcez97
O presente artigo tem como objetivo a discussão acerca das
transformações jornalísticas ocorridas no interior do periódico Diário Carioca, bem
como relacioná-las às transformações ocorridas no panorama sócio econômico no
Brasil, em especial durante o governo de Juscelino Kubitschek. Para entrelaçar o
debate este trabalho possui como meta trazer à tona conceituações gramscianas,
afim de que seja possível identificar de que forma o Jornal aqui em análise se
encaixa na ideia de instituição edificadora de uma hegemonia, tomando mais uma
vez emprestado, um tempo utilizado pelo filósofo italiano Antonio Gramsci.
Resumo:

Introdução
A história do jornalismo no Brasil tem ganhado nos últimos tempos inúmeros
trabalhos, tanto acadêmicos quanto de produção literária. Tal fato indica que algo de
importante está latente entre as indagações de pesquisadores, professores e até
mesmo profissionais da área jornalística. É inegável a intrínseca relação entre os
acontecimentos históricos da humanidade com a forma pela qual sempre buscou
transmitir ideias, notícias, ocorrências e até mesmo fofocas. Alguns destes recentes
trabalhos acadêmicos têm, inclusive, apurado a temática da mídia jornalística sob
uma ótica na qual esta, por vezes, aparece como coadjuvante no cenário histórico e
social. É o que nos fala a Doutora em história Marialva Barbosa em seu artigo
História do jornalismo no Brasil: um balanço conceitual de 2009. Para ela:
Muitas vezes os estudos sobre história da imprensa e do jornalismo, em
particular, balizam as análises pelos processos mais gerais da sociedade.
Assim, é no bojo de uma série de transformações políticas, sociais,
econômicas, culturais que os jornais (ou os meios de comunicação) são
incluídos, como atores secundários (BARBOSA,2009, p5)

A meta deste trabalhado de pesquisa é trazer os personagens “jornalismo” e
“jornalista” para o centro do debate e relacioná-los, dentro do recorte temporal da
década de 1950 no Brasil, à consolidação da hegemonia do capital internacional.
Buscar entender como esses dois “personagens”, e suas transformações, se
articulam nesse cenário. É um trabalho que requer a utilização de categorias
conceituais que busquem compreender os papeis destas figuras neste ambiente.
Desta forma, para proporcionar um entendimento específico, o objeto de estudo será
o Jornal Diário Carioca e a partir dele procurar entender todos esses
questionamentos, visto que este periódico possui importância substancial para
história da imprensa escrita no país.
Dentro desta perspectiva, busca-se entender um fenômeno inerente ao
universo da Política e da Sociedade. Se entendermos que a sociedade civil,
utilizando um marco conceitual gramsciano, é um conjunto de organismos
vulgarmente designados de privados e dentro destes espaços ocorrem batalhas de
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ideias pela luta para conquista da hegemonia 98, se torna possível identificar, por
conseguinte, a validade da Instituição Imprensa como um espaço onde existe a
construção de discursos que se conectam às falas da elite ou certas classes sociais.
Estudar o jornal Diário Carioca e suas transformações na década de 1950
possibilita verificar os posicionamentos políticos deste periódico e, assim,
demonstrar a sintonia de seu discurso com uma elite burguesa em ascensão e
alinhada com desenho de uma superestrutura 99 de base ideológica capitalista.
Somado a este fato, é possível verificar que quando a burguesia se solidariza com o
Estado por meio de suas instituições como, por exemplo, a Imprensa (os jornais com
seus intelectuais), zelando pela reprodução de valores sociais inerentes ao
consenso de sua própria classe, temos, então, uma noção de Estado Ampliado.
Assim, este artigo científico se propõe a estudar, justamente um fenômeno humano
ocorrido dentro da sociedade civil com seus espaços em organização e
disseminação de ideias e valores.
1-A contribuição gramsciana para o estudo do jornalismo enquanto instituição
pertencente à Sociedade Civil
Para a realização do estudo pretendido, serão utilizados algumas categorias e
conceitos teóricos formulados pelo filósofo marxista Antonio Gramsci no que tangem
às questões relacionadas aos conceitos de sociedade civil, hegemonia, aparelhos
privados de hegemonia, bem como o de intelectual orgânico. É importante ressaltar
que tais conceitos possuem uma relação muito bem articulada entre si, ou seja,
suscitam questões que contribuem para análise das formações sociais existentes.
Gramsci, ao estudar a sociedade capitalista moderna do século XX, percebeu
que esta trazia no bojo de seu desenvolvimento uma novidade, isto é, a proliferação
dos movimentos de massa, por meio do fortalecimento e ampliação dos sindicatos,
associações corporativas, partidos políticos, meios de comunicação, além de
perceber que a burguesia, por meio de seus próprios aparelhos privados de
hegemonia (sindicatos, partidos, meios de comunicação , etc.), também conseguia
ampliar seu campo de influência junto ao poder de Estado. A dominação, desta feita,
fazia-se de forma ampliada e não apenas por intermédio de coerção explícita, já que
os sujeitos coletivos abraçavam para si a ideologia dominante e a difundiam no
conjunto da sociedade, apesar de ser importante identificar a possibilidade da ação
no sentido contrário, isto é, a oposição e resistência a ela.
Esta realidade identificada pelo filósofo caracteriza o desenvolvimento de um
processo chamado por ele de "socialização da política", que tanto continha subsídios
que vinham garantir a dominação pelo Estado burguês, quanto permitia a
organização e resistência à sua estrutura. É a partir deste momento que Gramsci
desenvolve uma teorização ampliada a respeito do Estado, estabelecendo uma
divisão entre sociedades "orientais" e "ocidentais", divisão esta que não está
relacionada a uma ideia geográfica, mas sim relacionada ao nível de
desenvolvimento das forças produtivas e de organização das classes sociais nas
formações econômico-sociais. Nas sociedades orientais, prevaleceria a chamada
"sociedade política", identificada com a burocracia executiva, com os aparelhos
policial-militares e com os organismos repressivos em geral (COUTINHO, 1999,p 14)
98
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, ao passo que, nas sociedades ocidentais, aparece fortalecida a "sociedade civil",
na qual são travadas as disputas pela direção político-ideológica da sociedade, as
lutas de hegemonia, que - por assim, dizer - completam a dominação estatal,
ao associar consentimento à coerção (COUTINHO, 1999, p 14).
Já o conceito de hegemonia estruturado por Antonio Gramsci indica todo um
processo de lutas de classe no sentido da conquista do poder político e da afirmação
da visão de mundo e do projeto de sociedade de um determinado grupo ou classe
social. Para Portelli (1977) “A supremacia de um grupo social se manifesta de dois
modos: como ‘domínio’ e como ' direção moral intelectual” (PORTELLI,1977,p 69)
Assim, seria dentro da própria sociedade civil que seriam travados os embates
ideológicos no intuito de manter, de conquistar ou de resistir contra a hegemonia de
um grupo ou classe social, onde, assim, atuariam os denominados aparelhos
privados de hegemonia, ou seja, as organizações sociais que teriam como função
primordial formular e fazer difundir as visões ideológicas, como por exemplo, os
partidos políticos, os meios de comunicação de massa e outros mais.
É interessante notar que a concepção gramscina de hegemonia nos traz a
ideia de que as sociedades de capitalismo avançado – onde vigora a instância da
ordem liberal burguesa- possuem em seu interior instituições complexas e modelos
de organização de massas. O Estado, para Gramsci não é mais uma mera entidade
detentora da força político-militar, ele se relaciona com os interesses das classes
dominantes adotando uma estratégia, assim, de utilização conjunta da coerção e do
convencimento, sendo os organismos privados da sociedade civil de suma
relevância para o desenvolvimento de tal tática. A construção da hegemonia, dentro
deste raciocínio, seria a faculdade de certo grupo social (ou classe) em trazer para
seu núcleo a solidificação de um projeto político em um bloco mais amplo, no qual
são açambarcadas, inclusive as próprias contradições de classe. Dentro desse
processo constrói-se uma espécie de moral, cujo pensamento político e ideológico
se apresentam como realidades práticas.
É justamente neste ponto que se torna possível perceber a relevância dos
meios comunicativos, em especial o papel do jornalismo e do profissional desta
área. A partir do momento em que é observada a categoria conceitual de
hegemonia, consequentemente, faz-se necessário entender que, para esta se
estabelecer, é preciso uma força capaz de disseminar valores de mundo que
condizem com parâmetros sociais pretendidos para o projeto geral de sociedade,
isto é, uma visão dominante. Para Dênis de Moraes, o debate sobre hegemonia
contribui bastante para se refletir a respeito do papel da mídia. Para ele, devemos
analisá-los não apenas como “suportes ideológicos dos sistemas hegemônicos de
pensamento, mas também como lugares de produção de estratégias que objetivam
reformular o processo social (MORAES, 2002, p 4).
Não é sem motivo a afirmação do filósofo italiano de que jornais e revistas são
“meios para organizar e difundir determinados tipos de cultura” (SILVA,2005, p 47)
associados a certos agrupamentos sociais dentro da sociedade civil e propagar uma
visão hegemônica de mundo. É importante evidenciar que as ações políticas e
culturais são centrais para a configuração de um bloco histórico. A dupla função de
informar e opinar caracteriza este papel social, e para tanto, a figura do profissional
jornalista é imprescindível para que tal realidade se concretize efetivamente. E neste
ponto que podemos afirmar a caracterização deste (o jornalista) como sendo um
intelectual orgânico, utilizando aqui um conceito gramsciano, ou seja, os
profissionais desta área são funcionários do conjunto de instituições das
superestruturas e, por sua vez, trabalham organizando e persuadindo
permanentemente o público a que se pretende atingir. Através desta persuasão o
jornalista consegue desempenhar uma função social que significa, na realidade,
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realizar, dentro das instituições midiáticas, a transmissão de posicionamentos
hegemônicos na sociedade civil, isto é, a questão hegemônica deve ser entendida
como uma ação para a realização de um resultado objetivo no plano social, trabalho
este muito bem desempenhado pelo jornalista.
Desta forma, o que se percebe é a conexão direta entre os intelectuais
(categoria determinada pelas funções sociais e pelas mudanças estruturais ao longo
do tempo) e o aparecimento de novas superestruturas cujos porta-vozes são os
próprios "intelectuais orgânicos". Para Gramsci, criar uma cultura não significa
apenas fazer individualmente descobertas 'originais', significa também, e, sobretudo,
difundir criticamente as verdades descobertas, socializá-las e transformá-las,
portanto, em base de ações vitais e em elementos de coordenação e de ordem
intelectual e moral.
Ao transpor tais conceituações para o tema proposto por este
projeto, observa-se que as modificações dentro do âmbito jornalístico a partir da
década de 1950 no Brasil podem ser analisadas conforme os padrões conceituais
desenvolvidos pelo filósofo italiano, ao qual este trabalho faz referência, ou seja, os
novos contornos histórico-estruturais e a consolidação de um sistema cujos valores
hegemônicos relacionados ao consumo e ao mercado se tomam cada vez mais
fortes.
1.1

– Sobre a forma de realização do estudo.

A década de 1950 no Brasil foi marcada por intensas questões políticas,
econômicas e socais, e a imprensa, enquanto instituição parte dessa edificação
social, não ficou alheia às modificações desse período. Essas transformações se
deram, sobretudo, na imprensa escrita com a influência clara dos modelos de
produção jornalística enraizados em uma padronização mais dinâmica, próprias da
velocidade empreendida pelo sistema capitalista, sendo o Diário Carioca, o primeiro
a se inserir dentro dessa dimensão. Dentro desta perspectiva, ainda deve-se
ressaltar que há uma análise a ser feita, o papel desempenhado pelo jornalista a
partir de uma nova orientação galgada em forte apelo de crescimento da cultura de
mercado, ou seja, capitalista. Neste sentindo, há uma intensa relação da imprensa
enquanto instituição com o sistema capitalista (este em fase de consolidação no
país) e a figura dos periodistas - no caso aqui específico, aqueles que formaram o
Diário Carioca e atuaram dentro de um novo panorama jornalístico. As análises
feitas por esse artigo são de ordem qualitativa, partindo-se do pressuposto básico de
que haverá uma investigação de um fenômeno humano, tendo como premissa o
estudo das transformações jornalísticas do jornal Diário Carioca, a relação destas
com o papel social do jornalista que compôs esse periódico em um pano de fundo
de influência capitalista no país da década em questão (os anos 50).
Caminhando dentro deste cenário, a metodologia essencial foi a de uma
revisão bibliográfica, onde o objetivo central foi tornar possível o diálogo entre
diversos autores que trabalharam temas dentro do universo de pesquisa deste
estudo. Uma proposta de perspectiva dialética foi o caminho escolhido para se trilhar
uma conversa com uma bibliografia já existente e, assim, procurar responder os
questionamentos feitos por esse estudo. Assim, a proposta é debater o tema,
realizando uma análise de cunho marxista, priorizando a retórica de compreensão.
A relevância de se utilizar uma revisão de literatura está calçada
principalmente na ideia de que ao se partir de uma análise minuciosa do tema em
questão, se torna possível identificar lacunas de informações e, por conseguinte,
trazer indagações complementares ao assunto a ser estudado. Bento (2012) nos
releva esse lado substancial do método de revisão, quando afirma que:
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(...)a revisão da literatura é indispensável não somente para definir bem o
problema, mas também para obter uma ideia precisa sobre o estado atual dos
conhecimentos sobre um dado tema (...) (BENTO, 2002, p 44).

Ao capitanear uma metodologia de revisão bibliográfica algumas questões
surgem como condutoras da pesquisa, tais como: a delimitação do problema, a
busca por novas linhas investigativas, o ganho de novas perspectivas
metodológicas, além da contribuição e recomendação para futuros estudos. Nesta
pesquisa, em especial, a delimitação do problema está focada em buscar entender a
relação do jornal Diário Carioca com um discurso nacional desenvolvimentista,
alinhado também aos interesses do capital internacional no país, principalmente a
partir de JK. Na sequência da problematização, o método de revisão, aqui escolhido,
buscou enveredar por um caminho ainda não analisado especificamente, isto é, o de
relacionar as transformações ocorridas DC com a construção de uma hegemonia no
país, procurando identificar a forma como atuaram os intelectuais orgânicos e o
próprio jornal como um aparelho privado de hegemonia. Algumas pesquisas sobre o
Diário foram realizadas, assim como a tomada de conhecimento acerca da trajetória
de diversos jornalistas que passaram pelo periódico, objeto de estudo aqui. Da
mesma forma, é possível perceber uma boa variedade na literatura sobre panorama
político econômico e social da década de 1950 no Brasil, assim como sobre o papel
da impressa e de outros jornais nesse mesmo período. A via de inquirição desejada
neste exame foi tentar descobrir, através da leitura e combinação de diversas fontes,
o ‘link’ entre todas essas questões acima citadas, usando um corpo conceitual
gramsciano que interpreta, de forma bastante completa, o entendimento sobre
sociedade civil.
Assim, por meio do método de revisão bibliográfica é possível proporcionar
novas verificações sobre o tema proposto por este projeto. Isto significaria indicar a
construção de um olhar um pouco mais apurado, e até mesmo teórico, acerca de um
jornal que, apesar de ter interrompido seus trabalhos apenas um ano após ao Golpe
de 1964, possui uma enorme contribuição à história do jornalismo brasileiro. Desta
feita, o objetivo final é contribuir para ampliação da literatura a respeito da história do
jornalismo brasileiro, resgatando o Diário Carioca para fazer parte de um debate
relacionado à construção de uma hegemonia no país no auge do nacional
desenvolvimentismo e das iniciais investidas do capital internacional no Brasil.
Entretanto, de forma a completar o estudo aqui intendido, buscar-se-á utilizar o
estudo do próprio Jornal Diário Carioca. Esse, por sua vez, se encontra disponível
para análise e apreciação no site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional,
onde é possível não apenas encontrar as inúmeras edições do DC, como também
de vários outros jornais do país de maior ou menor tiragem. Esse tipo de estudo é
identificado como ‘análise documental’ e sua importância reside justamente no fato
de permitir ao pesquisador encontrar informações válidas e úteis para o estudo de
um questionamento específico. É um estudo de ordem secundária, porém de
enorme valia, em especial para a pesquisa aqui desejada, pois se trata justamente
de identificar nas páginas do DC questionamentos pontuais sobre o próprio periódico
em análise.
2O Diário Carioca e suas transformações no contexto do nacionaldesenvolvimentismo e entrada do capital internacional no Brasil.
A década de 1950 no Brasil se caracteriza, dentre vários aspectos, pela
mudança no formato jornalístico até então vigente no país. Todavia, a proposta
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deste trabalho é delinear o formato sobre o qual se estabeleceram os novos
parâmetros jornalísticos da imprensa brasileira, tomando como objeto central de
estudo as transformações importantes no Jornal “Diário Carioca” durante este
período. Segundo Werneck Sodré "o desenvolvimento da imprensa no Brasil foi
condicionado, como não poderia deixar de ser, ao desenvolvimento do
país”(SODRÉ, 1966, p 255).
Qual razão do estudo deste jornal? Entre os jornais que possuíam boa
circulação na capital do país (Rio de Janeiro até início da década de 1960), o Diário
deve ser considerado de significativa relevância para história do jornalismo na
década de 1950. É relevante ressaltar também o fato de que o coração pulsante da
política no Brasil se encontrava justamente na Capital, o que conferiu sempre a este
jornal, como outros, inclusive, muito ‘material’ a ser explorado. O novo estilo
jornalístico adotado pelo jornal Diário Carioca ficou caracterizado, sobretudo, por
procurar deixar para trás o lado opinativo e, por vezes, polêmico, uma vez que o
entrelaçamento dos periódicos com o universo da política era demasiado intenso.
Ana Paula Goulart, em seu artigo ‘Jornalismo, literatura e política: a modernização
da imprensa carioca nos anos 1950’, traz essa ideia de forma muito clara quando
afirma, por exemplo, que a “imprensa era ainda essencialmente de opinião e a
linguagem da maioria dos jornais era em geral agressiva e virulenta, marcada pela
paixão dos debates e das polêmicas”(RIBEIRO, 2003, P178)
O contexto histórico que serve de pano de fundo para o debate pretendido por
esse artigo é conhecido, primordialmente, pelo crescimento econômico empresarial
nacional e também pelos anseios do capital internacional em se estabelecer no país.
Há de se observar, por instância, a política desenvolvimentista do período
Kubitschek. É neste momento que o Brasil vai aprofundar o que pode ser
identificado como um processo de "ocidentalização”, típico das sociedades
de
capitalismo avançado, conforme
analisado
pelo filósofo Antônio Gramsci.
(COUTINHO, 1999, P 125)
O Governo de Juscelino Kubistchek representou, na realidade, a conciliação dos
vários interesses da burguesia (tanto nacional quanto internacional), o que pode ser
avaliado a partir da adoção de uma linha desenvolvimentista, expressa, por sua vez,
através do chamado “Plano de Metas”. Sua implementação contou notoriamente
com a participação dos capitais estrangeiros em associação com investimentos
estatais e o capital privado nacional. O principal objetivo deste plano era atingir
setores estratégicos da economia, como, por exemplo, energia, transporte,
alimentação, indústria básica, educação, além de contar com a construção da nova
capital Brasília. A política desenvolvimentista do período JK possuía como principal
ideal promover o aprofundamento das relações capitalistas de produção no país,
estreitando sua integração ao sistema econômico internacional.
É de grande relevância identificar neste trabalho o que foi essa modernização da
imprensa e como isso ocorreu com jornal Diário Carioca. Este foi pioneiro nas novas
técnicas de texto jornalístico, com o editor chefe Pompeu de Souza, trazendo a
inovação da formatação do jornalismo norte americano que, há tempos, já usava
uma padronização jornalística que privilegiava a notícia, em detrimento da opinião
pura e simples (uma formatação semelhante a produção industrial). Essa pontuação
é esclarecida na passagem Sodré quando este afirma que houve um avanço
significativo nas:
(...) técnicas de imprensa, por exemplo, no que diz respeito a forma de
divulgar, ligadas à apresentação da notícia. Nesse sentido, o jornal avançou
muito entre nós, particularmente, desde o início da segunda metade do
século XX. O jornalismo norte-americano criou, por exemplo, o lead , cujos
princípios se fundaram na regra dos cinco W e um H; qualquer foca
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americano sabe que toda matéria deve conter obrigatoriamente, os seguintes
elementos: Who, quem; What, o que; whem, quando; where, onde; why,
porque; e how, como (SODRÉ, 1966, p 440)

A concepção empresarial ganhou contornos no contexto da imprensa
brasileira, o que possibilitou ao veículo comunicativo produzir notícia tomando por
base uma aparente desvinculação da opinião e poder público. Nessa altura do
estudo, é de grande importância evidenciar o termo “aparente”, uma vez que,
jornais, como o Diário Carioca, vão defender ações governamentais e valores que
estavam em plena simbiose com a moral liberal burguesa. Tal circunstância
configurou uma característica à ‘nova impressa’, a de transmitir informações que
escondiam uma tomada de posições dentro do âmbito social e que, por sua vez,
representavam a defesa dos interesses de classe, isto é, de grupos empresariais
ligados ao grande capital.
Os novos contornos jornalísticos no país sofreram influência direta daqueles
praticados nos Estados Unidos. Em muitos casos foi possível identificar que órgãos
da imprensa estadunidense custeavam a ida de jornalistas brasileiros às suas sedes
para a aprenderem a fórmula jornalística ali desenvolvida, chegando, inclusive, a
fornecer bolsa de estudos para estes profissionais. Rosemary Bars Mendez traz em
seu artigo “Pompeu de Sousa: jornalista, professor e político” a seguinte situação
que ilustra bem o fato anteriormente citado:
Uma mudança estimulada em parte pela influência da imprensa norteamericana, pela experiência de jovens jornalistas que viveram nos Estados
Unidos, entre eles Pompeu de Sousa, Danton Jobim, Samuel Wainer e
Alberto Dines. Pompeu e Danton levaram seus conhecimentos para o Diário
Carioca; Wainer para a Última Hora e Dines, para o Jornal do Brasil.
(MENDEZ,2006, p2)

A nova organização jornalística inaugurada pelo jornal Diário Carioca trazia em
seu bojo o design de uma linguagem voltada para a modernização e qualificação
editorial, procurando garantir, desta forma, o atendimento às necessidades inerentes
ao perfil da sociedade industrial que cada vez mais se consolidavam no Brasil,
especialmente a partir de JK. É possível, assim, perceber a adoção de uma
mentalidade jornalística empresarial forte dentro do periódico aqui em questão,
vislumbrando, aos olhos atentos, uma forte aproximação com a construção de um
bloco hegemônico no país de orientação liberal burguesa capitalista.
Essa característica do jornal em tentar caminhar dentro de uma dinâmica
industrialista, procurando trazer a informação sempre de forma objetiva, afim de que
ocorresse o poupar de tempo do leitor, é mais um indicativo de que a nova era do
capital (que não quer perder tempo e ganhar o máximo de lucro) havia chegado à
redação do Diário. Essa preocupação começou com o editor Dantom Jobim e foi
abraçado por seu discípulo Pompeu de Souza, como continua nos indicar Rosemary
Mendez:
A apresentação gráfica do DC demonstrava a preocupação de Dantom Jobim
com a leitura do jornal, com o espaço e com a quantidade de informações
que deveriam ser publicadas. Dantom Jobim procurava alternativas para que
a imprensa priorizasse seu papel informativo, com notícias curtas, concisas e
objetivas para os leitores da década de 40. Uma lição apreendida pelo aluno
Pompeu de Souza, que assimilou todo o ensinamento dado por seu
professor, superando-o na iniciativa de inovação técnica ao defender a
transformação do jornalismo brasileiro.(MENDEZ, 2006,p 3)
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Contudo, há de se perceber que este novo estilo jornalístico não abandonou
totalmente sua ligação com a política tal qual se configurava antes de 1950, como
afirma Medeiros “Tratava-se, como se vê, de um jornal personalista, comprometido
com o pensamento do proprietário, dentro de uma tradição que remontava aos
primórdios da imprensa brasileira”(MEDEIROS,2011, p.10) apesar de, continua
Medeiros (2011), “ tal estilo, pelo menos conduzido da forma explícita, que marcaria
o Diário Carioca, é coisa do passado”. Assim, nesse sentido, mais uma vez Ana
Paula Goulart (2003) contribui para a linha de raciocínio quando diz que
Diário Carioca, Tribuna da Imprensa e Jornal do Brasil, todos, em graus
variados, adotaram as técnicas modernas como armas de luta política. O que
não significa que interesses econômicos (...) não tenham igualmente
impulsionado as mudanças (RIBEIRO, 2003, p 152)

É interessante avaliar que à medida que o capitalismo se consolida no Brasil,
e a burguesia (classe social impulsionadora do sistema) também constrói suas
bases, o jornalismo é uma área que conjuntamente vai se transformar nesse sentido.
Os jornais, e mais uma vez O Diário Carioca se enquadra nesse sentido, passam a
viver como empresas, e estas, por sua vez, visam ao lucro. Segundo Pádua (2014),
“Os principais jornais da cidade se constituem em empresas visando ao lucro, ainda
que sobrevivam fundamentalmente das benesses do poder público” (PÁDUA, 2014,
p14).
Outro dado interessante a ser ressaltado a esta altura é o fato de que Jornais
como Diário Carioca chegaram a pegar grandes empréstimos para modernizar suas
sedes, no intuito de ampliar sua tiragem e, consequentemente, suas vendas. Isto
traz o indicativo de uma mentalidade mais empresarial, característica dos novos
tempos do sistema do capital em consolidação no país. Sobre esse fato Ana Paula
Goulart esclarece que:
(..)apoiando-se, assim, na rede bancária ampliada e sobretudo nas
facilidades de crédito dos órgãos governamentais, os jornais do Rio fizeram
grandes investimentos nos anos 1950. “(...) Alguns jornais, como o Diário
Carioca, chegaram a construir sedes suntuosas, utilizando-as como símbolo
da modernização da nova fase. (RIBEIRO, 2014, p 157)

O jornal passou, então, por modificações que se alinhavam com uma nova
dinâmica jornalística, trazendo em seu bojo um novo padrão cultural que apontava
para diretrizes capitalistas e empresariais. Logo, o que se observa é uma
aproximação entre o novo comportamento estilístico redacional e o encampar de
uma visão burguesa. Entretanto, há de se perceber que o DC não conseguiu
alcançar voos demasiado longos no sentido de grande empresa. A tentativa de uma
organização mais empresarial esbarrou em problemas de ordem administrativa.
Apesar dos interesses dos sócios, na década de 1950, em delinear um escopo para
o jornal alinhado com as novas ondulações do sistema econômico no país, o jornal
se tonou efêmero no que diz respeito a estrutura empreendedora. É o que indica a
passagem de LAGE e col (2004) que afirmam “que por diversas questões o DC se
caracterizava por ser uma empresa frágil e mal dirigida” (LAGE, 2004, p.138).
Na continuidade desta linha de raciocínio, é relevante identificar que o
funcionamento da mídia impressa não está alheio à máquina do poder, muito pelo
contrário, ela é parte integrante, e por ‘poder’ pode-se associar a ideia de hegemonia
desenvolvida por Antônio Gramsci. É preciso observar que a imprensa possui dono
ou donos e estes, por sua vez, possuem uma classe a defender e através dos meios
comunicativos são difundidos valores que são inerentes à peça fundamental do
sistema hegemônico. Os jornais passam cada vez mais a assumir uma condição de
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assegurar o “moldar” de mentes, afim de se alcançar o consenso trabalhado por
Gramsci. Muitos donos de jornais são, na realidade, burgueses, da mesma forma
que donos de fábrica pertencem a esta classe social. Segundo Vito Giaonotti, “foi
assim, que no século do capital, o jornal passou a ter um papel fundamental na
difusão das ideias burguesas. Das ideias, isto é, dos valores”. (GIANOTTI, 2014,
p.14). Quando associamos essa ideia ao objeto de estudo aqui trabalhado, observase que:
O Diário Carioca era formado por uma equipe dirigida por Luís Paulistano e
composta por jornalistas como Carlos Castelo Branco, Jânio de Freitas, José
Ramos Tinhorão, Evandro Carlos de Andrade, Armando Nogueira e Gílson
Campos. Do lado empresarial estavam Horácio de Carvalho Júnior,
proprietário do jornal, e José Eduardo de Macedo Soares, que dirigia a linha
editorial do jornal e encampava os interesses da elite econômica nacional
(MENDEZ, 2006, P 14)

O ente aparentemente neutro que a imprensa buscou transparecer- e o ‘Diário’
procurou trabalhar nesse sentido - na realidade continuou a opinar e a defender
ideias ligadas à grupos sociais. Porém, o que se torna interessante observar é a
maneira pela qual determinados posicionamentos políticos passam a ser
representados dentro dos novos moldes de produção jornalística no país. O Diário
chegou a lançar um manual de redação, instituído por Pompeu de Souza logo no
início da década de 1950.
O objetivo era justamente trazer mais credibilidade ao
jornal e afastá-lo do sensacionalismo que imperava na mídia impressa até então.
Pelo jornal passaram diversos jornalistas que iniciaram sua trajetória em um novo
tipo de jornalismo que seria, em várias medidas, uma grande transformação no país.
Nomes como Amílcar de Castro, Armando Nogueira, Pompeu de Souza, Danton
Jobim, entre muitos outros. Dentro desta perspectiva, cabe alvitrar a questão sobre o
papel dos jornalistas, em especial aqueles que se apresentavam ligados às notícias
econômicas ou editoriais que se relacionavam politicamente com a economia.
Esses, por vezes, podem ser estudados a partir da ideia de organizadores da
unidade de interesses do grupo que representavam. O Diário Carioca e seus
jornalistas não ficaram de fora dessa lógica. Nesse sentido, estes (os jornalistas)
acabaram por encarnar a figura do “intelectual orgânico”, defendida por Gramsci
(GRAMSCI, 1995, p.13)
Assim, ao caminhar por conceituações gramscianas, o termo “intelectual
orgânico” pode ser definido como um grupo autônomo e independente, ou categoria
especial dentro de um grupamento social que se distingue por ser especializada.
Esse, o ‘intelectual, consegue criar um mecanismo capaz de colocar em prática o
que se pensa sobre a organização da sociedade. Todo grupo dentro de uma
sociedade, na concepção de Gramsci, que nasce no terreno originário de uma
função essencial no mundo da produção econômica, cria para si organicamente uma
ou mais camadas de intelectuais. A camada destes últimos dá homogeneidade e
consciência nos campos econômico, político e social. Dentro dos jornais, esse papel
cabe ao jornalista. Gramsci enxerga essa instituição como sendo de grande
importância para manutenção e até mesmo transformação da hegemonia. Tal
grupamento, para Antonio Gramsci, é muito forte, em especial nas sociedades
capitalistas. Os ‘intelectuais orgânicos’ possuem como característica marcante a luta
pela assimilação e pela conquista “ideológica”. O papel do jornalista se encaixa
perfeitamente dentro desta lógica, uma vez que este profissional agirá como uma
espécie de pedagogo para adultos. Dentro do jornal, feito pelos jornalistas e seus
administradores, irão circular os valores e as ideias da hegemonia, ou se for o caso
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contra hegemonia. O jornal é um espaço de voz, a voz do jornalista intelectual
orgânico.
Muito interessante notar também que para o filósofo italiano é suma
importância, se não até mais relevante, a função desempenhada pelo diretor
administrativo de um periódico que, por vezes, desenha os caminhos editoriais da
comunicação de seu jornal. Esse dá o tom da voz de seu periódico. E em
colaboração com este ator institucional da sociedade civil, observamos, assim, o
papel do diretor de redação e os demais jornalistas que se encontram na linha de
frente das notícias. Todos, pertencentes à categoria de intelectuais orgânicos.
Ao transpassarmos essas elaborações conceituais para o objeto de estudo
tratado neste artigo (o Jornal Diário Carioca), se torna possível identificar que tanto
os donos, quanto os jornalistas que compuseram esse periódico se encaixam na
aura do pensamento gramsciano. Pompeu de Souza, por instância, exerceu cargos
de grande importância dentro do Jornal, como, por exemplo, diretor de redação,
geral e até mesmo diretor presidente. Em várias situações Pompeu escreveu
editoriais, ou reservou espaços do periódico, abordando o apoio ao então presidente
a partir de 1955, JK. Era claro o posicionamento favorável do jornal em relação ao
governante. A construção de Brasília, uma das máximas do governo de Juscelino,
foi largamente apoiada pelo jornalista, como conta Rosemary Mendez mais uma vez
quando diz que:
(...) em 12 de setembro de 1959, fundou o DC do Distrito Federal,
acompanhando passo a passo a construção de Brasília. Ele defendeu a
transferência da capital e apoiava o governo de Juscelino Kubitscheck
(MENDEZ, 2006.p. 11)

Ao se analisar o Jornal DC, investigando a fonte primária de fato, em diversos
momentos fica claro que as matérias produzidas por seus jornalistas instam
evidenciar a grande relevância para o desenvolvimento econômico capitalista do
Brasil, a entrada de capitais internacionais, os grandes feitos realizados pelo
governo Kubistchek no sentido de incrementar a indústria nacional e infraestrutura
do país, fora as notícias dadas com grande satisfação sobre o estreitamento das
relações comerciais com outras países capitalistas. A comprovação de tal fato pode
ser identificada por meio de análise de matérias do próprio jornal, encontradas
facilmente na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, disponível online. Como
exemplificação da relação trabalhada a este ponto do artigo é possível observar
algumas manchetes do Diário Carioca contemporâneas ao governo JK, como por
exemplo a notícia de 04 de janeiro de 1957 de título:“ Convicção Nacional, liberdade
econômica: diz Décio Moura ao saudar os escandinavos”, dizia o texto jornalístico:
A liberdade econômica, como liberdade política, faz parte de nossas
convicções nacionais e permanece o nosso objetivo final”, afirmou ontem o
embaixador Decio Moura, Secretário Geral do Itamarati ao saudar as
delegações dos países escandinavos nem almoço que lhes foi oferecido pelo
Ministério das Relações Exteriores (CONVICÇÃO, 1957, p.3)

O contexto do pós-guerra foi marcado também pelo embate mundial ideológico
entre o bloco capitalista e socialista. O sistema capitalista, por sua vez, pode ser
entendido como a realidade que foi defendida pelos grupos que buscavam a
hegemonia dentro do processo de ‘ocidentalização’ (conceito gramsciano), no qual o
Brasil cada vez mais se inseria. O Diário Carioca, tomando uma linha de discurso
que se encaixa neste perfil, de construção hegemônica (perfil manifestado através
dos artigos de seus jornalistas), demonstrou seu lado opinativo em artigos que, de
forma sutil, traziam uma carga ideológica contrária aos ideais comunistas. Em
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matéria do dia 01 de janeiro de 1957, o Diário trazia o seguinte artigo intitulado
“Polícia agirá contra agitação dos comunistas”, dizia o texto:
Para evitar que os comunistas executem seus planos de agitação popular
contra a instalação do posto avançado norte-americano de observação dos
projéteis teleguiados na Ilha de Fernando de Noronha, a Divisão de Polícia
Política e Social já está promovendo as investigações necessárias, afim de
localizar e isolar focos subversivos. Como medida inicial a Polícia Política
proibirá qualquer demonstração de rua (...) Será permitido o livre debate, mas
não a atividade subversiva planejada pelos vermelhos (POLÍCIA, 1957, p.1)

Essa matéria é interessante pelo uso de termos como “agitação”,
“subversivos” e “ vermelhos”. Esses termos fazem parte um universo de sentidos
avessos aos ideais comunistas, que naquela conjuntura mundial era visto como
ameaça real às ideias construídas pela burguesia. O jornalista, nesse caso, se utiliza
de uma estratégia da linguagem para insinuar que os valores de natureza comunista
não eram os melhores à nossa sociedade, levando, assim, o leitor, passivo, a
absorver aquele posicionamento como seu. É um trabalho claro de um intelectual
orgânico na construção de uma hegemonia.
Se levarmos em conta a noção de Estado Ampliado estudado por Antonio
Gramsci, isto é, quando se torna possível observar uma união entre a Sociedade
política, constituída, por sua vez, pelos chamados aparelhos coercitivos de Estado, e
a Sociedade Civil, organizada a partir de seus aparelhos privados de hegemonia
(exemplo os jornais), é possível aplicar essa conceituação no jornal aqui em análise.
O DC em várias situações mostrou seu lado de apoio à Juscelino. O próprio Pompeu
de Souza (editor chefe do jornal durante muito tempo) evidenciou essa questão em
editoriais favoráveis ao governo JK. Entre outras matérias que se inserem nesse
modelo conceitual, é possível observar, por exemplo, aquela com o seguinte título:
“Política humana” do dia 17 de julho de 1958. Dizia:
O Sr Juscelino pronunciou a dias na inauguração do Pavilhão “Maurício de
Medeiros” do Manicômio judiciário, um pequeno improviso, no entanto tão
cheio de substância. Nele se define o verdadeiro sentido de sua política,
surpreendendo-se nas palavras de Presidente o substrato humano que está
na base de seu dinamismo criador(...) O Brasil sob a liderança do Sr
Juscelino Kubitscheck, não está, assim, se entregando a uma simples
aventura de poder, mas a uma tentativa séria, honrada e humana de resolver
os seus mais pungentes problemas humanos” (POLÌTICA, 1957, p.4)

Nos trechos ressaltados da matéria é possível verificar que existe uma clara
tentativa de mostrar ao leitor que a posição do Jornal é favorável à política de JK.
Trazer àquele que está lendo o jornal o convencimento de que a opinião do
periódico traz valores benéficos à construção de uma sociedade nos moldes
produzidos pela gestão da época. Um aparelho privado (o jornal Diário Carioca), por
meio de seu instrumento, o intelectual orgânico (o jornalista), ratificando as
benesses de um governo que, por sua vez, trilhava caminhos rumo a consolidação
do sistema capitalista no país, ou seja, o sistema hegemônico a ser solidificado.
Neste sentido, a avaliação conclusiva possível de se observar é a de que o
Diário Carioca serviu como um aparelho privado de hegemonia durante a década de
1950, substancialmente no governo JK, quando o país vive um momento inserção
maior no Capitalismo mundial. O aumento do entrelaçamento da nossa economia
com demais países do sistema no globo trazem essa nova dinâmica sócio, política
econômica no âmbito da realidade brasileira. Os fatos comprobatórios dessa
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conclusão são percebidos justamente na medida em que formatação jornalística do
Diário Carioca, inovou na década de 1950 com as técnicas da pirâmide invertida, o
copy desk, sem mencionar a adoção de uma linguagem que se aproximasse mais
do linguajar do leitor, e uma escrita mais sintética e econômica. Ares próprios dos
valores do sistema liberal burguês, ou seja, a dinamização da produção jornalística
semelhante ao mecanismo industrial. Outro indicativo que demonstra a afirmativa de
que o DC se caracterizou como uma instituição que trabalhou no sentido de
construção de uma hegemonia foram os posicionamentos e até mesmo
alinhamentos políticos do jornal, de seus jornalistas e seus donos com a esfera de
poder.
Sem sombra de dúvida, o papel desempenhado pelo Diário Carioca é de
enorme importância para as páginas da história do país e do próprio jornalismo
brasileiro. Suas inovações que anteciparam anos a modernização de outros jornais
de grande relevância no país indicam que este periódico se configura como um
grande pioneiro em sua área de atuação. E não apenas isso, mas seu papel no
sentido de ajudar a alimentar os novos rumos econômicos e no desenho de valores
galgados na moral liberal burguesa nos remetem ao fato de que a história do Jornal
Diário Carioca vai muito além do que apenas um jornal que existiu até 1965. O jornal
contribuiu para edificação de um tipo de sociedade que vivemos nos dias de hoje no
país, a sociedade burguesa.
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O USO POLÍTICO DE MEDIDAS SANITÁRIAS E ESTRATÉGIAS DE
IMUNIZAÇÃO NO BRASIL DO INÍCIO DO SÉCULO XX
Danilo José Noronha100
RESUMO: No cenário atual, onde uma doença coloca o Brasil e o mundo frente a
uma pandemia, um debate vem à tona: o uso político de medidas sanitárias por
políticos e governantes brasileiros ao longo da nossa História. Neste contexto, o
presente artigo lançará um olhar para a cidade do Rio de Janeiro no início do século
XX, onde um projeto sanitário transforma a cidade em palco da maior revolta urbana
de nossa história. Analisaremos também como esses acontecimentos levaram a
cidade a um conflito ideológico cujo a busca pelo poder e os interesses de variados
grupos transformaram a Revolta da Vacina em uma cortina para suas reais
intenções.
PALAVRAS-CHAVE: Covid-19; política; Revolta; Vacina.
INTRODUÇÃO
A recente disputa política acerca da obrigatoriedade da possível vacina contra
o Coronavírus (SARS-CoV-2 Covid19) aliado as teorias conspiratórias sobre a
origem do vírus na China trazem à tona grandes semelhanças ao mesmo apelo
político utilizado em 1904 que culminaram com a eclosão da Revolta da Vacina no
Rio de Janeiro. Com a disputa política que vemos no Brasil de 2020 entre a escolha
da vacina e a obrigatoriedade da imunização da população entre o presidente Jair
Bolsonaro e o governador de São Paulo João Dória nos leva questionar como essas
medidas de saneamento básico, imunizações em massa e campanhas de
conscientização social são constantemente transformadas em estratégias políticas e
de manipulação popular, cujo os interesses sempre visam o poder ou a manutenção
de privilégios elitistas ao longo da História no Brasil? Neste artigo lançaremos nosso
olhar para a politização de medidas sanitárias ocorridas no Brasil do início do século
XX, período em que o Rio de Janeiro vive um movimento higienista, visando a
contenção de epidemias e uma melhoria na imagem da cidade, esta que estava em
um processo de crescimento populacional ao mesmo tempo em que não tinha um
controle sanitário.
Milhares de brasileiros vieram de estados em crise ou mesmo do Vale do
Rio Paraíba, interior do Rio – onde as fazendas de café passavam por uma
crise – para tentar a vida na capital. Houve também enorme entrada de
migrantes do exterior, em especial portugueses e italianos. O aumento
populacional, sem uma melhoria na infraestrutura da cidade e sem que
houvesse emprego suficiente, gerou o aumento da criminalidade e a queda
na qualidade de vida que já não era das melhores. Vadiagem, alcoolismo e
prostituição também se intensificaram. Como se não bastasse, havia ainda
outro grave problema: epidemias de várias doenças se espalhavam pela
cidade. A má fama do Rio cada vez mais se espalhava internacionalmente.
(MOURELLE, 2020)

Esses problemas denegriam a imagem da cidade capital brasileira na época,
e o medo do contágio era tão grande que criaram uma má fama da cidade
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internacionalmente: O Rio de Janeiro chegou a receber o triste apelido de “túmulo de
estrangeiros” e muitos navios que passavam pela América do Sul começaram a
evitar passar pela cidade com medo de que a tripulação e os passageiros tivessem
contato com doenças como a varíola e a febre amarela, que assolavam a capital
brasileira. Como exemplo, podemos citar o navio italiano Lombardia 101 , de
passagem pela cidade em 1895, que teve 234 das 337 pessoas a bordo infectadas
pela febre amarela.
Diante destes problemas, uma sucessão de medidas começou a ser
tomadas pelas autoridades políticas, porém a forma como elas se
desenvolveu levaram a insatisfação popular, “criando um cenário de conflito
que deflagaria mais tarde a Revolta da Vacina” (MOURELLE, 2020).

Objetivo Geral
Analisar as questões sociais e econômicas que enfrentava a cidade do Rio de
Janeiro em 1904, fatores estes que levaram a eclosão da Revolta da vacina.
Objetivos Específicos
Localizar semelhanças com o cenário vivido no Brasil atualmente frente a onda
de desinformação acerca da criação de uma vacina contra a (Covid-19).
Analisar o discurso político utilizado pelos governantes durante a Revolta da
Vacina e onda de desinformação ocorrido no período.
Metodologia
Este artigo utilizará como metodologia, um estudo bibliográfico acerca dos
acontecimentos ocorridos no Rio de Janeiro do início do século XX. Período em que
a república recém-proclamada enfrentava muitos problemas sociais e revoltas
populares.
A POLÍTICA HIGIENISTA X REVOLTA: UM CENÁRIO PROPÍCIO PARA A
TENTATIVA DE UM GOLPE
Na recém proclamada República brasileira, o cenário que se via na cidade do
Rio de Janeiro era de crescimento populacional, segundo Sevcenko (2018), a capital
do país passaria nesse momento, por um processo vertiginoso de metropolização
elevando a população de 522.651 habitantes em 1890, para 1.157.873 em 1920.
Esse aumento considerável da população era resultado inúmeros fatores:
O refluxo para o Rio de Janeiro das pessoas egressas de fazendas
arruinadas do vale do Paraíba após a lei da Abolição, as miríades de
migrantes internos atraídos pela febre fiduciária do Encilhamento e pelas
promessas do que se apresentava concretamente como o maior mercado
de trabalho comercial, industrial e de serviços do país; além é claro dos
grandes contingentes de imigrantes estrangeiros despejados anualmente
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naquele porto, atraídos pela avidez infrene dos cafeicultores e empurrados
pela desventura implacável da própria miséria. (SEVCENKO, 2018, p.74)

Esse aumento na população desenfreou uma busca por habitações em uma
cidade que não fora planejada para acolher uma demanda populacional enorme
como essa, logo, a solução veio da redistribuição e locação de biombos dos grandes
casarões do centro da cidade.
Assim transformados em imensos pardieiros, esses casarões acomodavam
a maior parte da população urbana e transformavam a região central num
torvelinho humano, que pululava penoso e irrequieto desde as primeiras
horas da manhã, na luta por oportunidades de sustento cada vez mais
escassas. (SEVCENKO, 2018, p.74)

Como consequência desse sufocamento habitacional na capital, houve o
aumento do desemprego, somado a falta de infraestrutura da cidade – era suja sem
uma política de saneamento – começa a crescer os índices de criminalidade um
problema que alarmavam os órgãos de imprensa. Sevcenko (2018), afirma que a
imprensa trovejava reprimendas ao governo diante de inépcia atuação frente ao
aumento da criminalidade urbana.
A crônica policial ganhava espaços cada vez maiores com a descrição
enraivecida do aumento dos roubos, assaltos, arrombamentos e homicídios,
assim como da vadiagem, da mendicância e do alcoolismo. Mas muito pior
era a insegurança social que essa situação engendrava, visto que era essa
população miúda e turbulenta que dominava efetivamente o centro da
cidade. (SEVCENKO, 2018, p.75)

Soma-se todos esses problemas às várias epidemias que assolavam a cidade
coma a varíola e a febre amarela, era suficiente para a arranhar ainda mais a
imagem da cidade assim como do país no exterior. Ao assumir o poder Rodrigues
Alves, implantou um programa de obras públicas financiadas por setores externos
iniciando assim uma recuperação economia, esta que por tempos esteve
prejudicada graças a política de recessão imposta por Campos Sales seu
antecessor.
Desmentindo o apelido de Soneca, o presidente atacou logo as obras de
saneamento e reforma urbana da cidade, como prometido no discurso de
posse. Para isso conseguiu poderes quase ditatoriais para o engenheiro
Pereira Passos, nomeado prefeito e para o médico Oswaldo Cruz, nomeado
diretor do Serviço de Saúde Pública. (CARVALHO, 2019, p.88-89)

Essa remodelação da cidade, no entanto se deu de forma brutal, segundo
Mourelle (2020), mais de 14 mil pessoas foram expulsas de suas casas, sem ter
para onde ir e sem o governo indicar uma solução de moradia.
Seguindo exemplos de Paris onde o governo propôs a abertura de
boulevards e avenidas, que impedissem a população de tomarem de assalto cidade,
o que tornaria mais fácil a repressão. Nesses moldes o governo começou a pôr em
prática em prática seu projeto, reprimindo e derrubando becos, casarões e vielas.
As vítimas são fáceis de identificar: toda a multidão de humildes, dos mais
variados grupos étnicos, que constituíam a massa trabalhadora, os
desempregados, os subempregados e aos aflitos de toda a espécie. As
ações do governo não se fizeram somente sobre seus alojamentos: suas
roupas, seus pertences, sua família, suas relações vicinais, seu cotidiano,
seus hábitos, seus animais, suas formas de subsistência e sobrevivência,
sua cultura. Tudo enfim, é atingido pela nova disciplina espacial, física,
social, ética e cultural imposta pelo gesto reformador. Gesto oficial,
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autoritário e inelutável, que fazia, como já vimos, ao abrigo das leis de
exceção que bloqueavam quaisquer direitos ou garantias das pessoas
atingidas. Gesto brutal, disciplinador e discriminador, que separava
claramente o espaço do privilégio e as fronteiras da exclusão e da
opressão. (SEVCENKO, 2018, p.78)

Ao mesmo tempo em que as obras públicas avançavam, o projeto de
saneamento a cargo do médico Oswaldo Cruz começa a ser posto em prática.
Oswaldo Cruz enfrentou, em primeiro lugar, a febre amarela, adotando
métodos já aplicados em Cuba. Atacou a doença por dois lados, pela
extinção dos mosquitos e pelo isolamento dos doentes em hospitais. Logo a
seguir, voltou-se para a peste bubônica, cujo combate exigia a
exterminação de ratos e pulgas e a limpeza e desinfecção de ruas e casas.
O trabalho começou em abril de 1903. Brigadas sanitárias, compostas de
um chefe, cinco guardas mata-mosquitos e operários da limpeza pública,
percorriam ruas e visitavam casas, desinfetando, limpando, exigindo
reformas, interditando prédios, removendo doentes. (..) Tal atividade
evidentemente provocou reboliço na cidade e perturbou a vida de milhares
de pessoas, em especial os proprietários das casas desapropriadas para
demolição, os proprietários de casas de cômodos e cortiços anti-higiênicos,
obrigados a reformulá-los ou demoli-los, e os inquilinos forçados a receber
os empregados da saúde pública, a sair das casas para desinfecções ou
mesmo a abandonar a habitação quando condenada à demolição. Além
disso, Pereira Passos, na ânsia de fazer da cidade suja, pobre e caótica na
réplica tropical da Paris reformada por Haussmann, baixara muitas posturas
que interferiam no cotidiano dos cariocas, particularmente no dos
ambulantes e mendigos. Proibiu cães vadios e vacas leiteiras nas ruas;
mandou recolher a asilos os mendigos; proibiu a cultura de hortas e
capinzais, a criação de suínos, a venda ambulante de bilhetes de loteria.
Mandou também que não se cuspisse nas ruas e dentro de veículos, que
não se urinasse fora dos mictórios, que não se soltasse pipas.
(CARVALHO, 2019, p.89-90)

Com todo esse cenário de opressão uma lei obrigando a vacinação contra
varíola a terceira epidemia listada como meta por Oswaldo Cruz coloca em
polvorosa toda a população inflamada por discursos de opositores do governo e
conservadores como o de Rui Barbosa:
“Não tem nome, na categoria dos crimes do poder, a temeridade, a
violência, a tirania a que eles se aventuram, expondo-se voluntariamente,
obstinadamente, a me envenenar, com introdução no meu sangue, de um
vírus sobre cuja influência existem os mais bem fundados receios de que
seja condutor da moléstia ou da morte” (SEVCENKO, 2018, p.21)

Já não bastasse todo esse clima tensão entre os opositores e a população
acerca da vacina, uma morte ganha enorme repercussão; após a vítima, uma mulher
vir a óbito pouco tempo depois de receber a vacina antivariólica e o médico-legista
atribuir a morte como infecção generalizada ocasionada pela vacina, era suficiente
para a oposição alarmasse a câmara e a imprensa.
O impacto foi tamanho que o Dr Oswaldo Cruz, diretor da Saúde Pública,
jovem de trinta anos de idade, responsável por toda a campanha de
saneamento da capital e diretamente subordinado ao ministro da justiça e
do interior, sentiu-se obrigado a intervir pessoalmente no caso. Reexaminou
o cadáver e impugnou o atestado do médico-legista, declarando-o de má-fé,
visto seu autor ser positivista e simpatizante a resistência a lei da vacina
obrigatória. O episódio permaneceu obscuro, a causa do óbito tornou-se
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política e o calor das acusações recrudesceu de ambos os lados.
(SEVCENKO, 2018, p.22)

Em meio a todos esses eventos em 31 de outubro de 1904 a obrigatoriedade
da vacina é aprovada é regulamentada no Congresso, definindo os procedimentos e
encarregando o Departamento de Saúde Pública a sua responsabilidade. Segundo
Sevcenko (2018, p.23) “foi o próprio Oswaldo Cruz quem elaborou o regulamento,
que não estava mais sujeito a discussões e deveria ser aplicado a toda população
incontinenti. A publicação desse decreto em 9 de novembro desencadeia a revolta
da população:
No dia seguinte, 10 de novembro, as agitações se iniciaram com toda a fúria
que as caracterizaria. Grandes ajuntamentos tomaram a rua do Ouvidor, a
praça Tiradentes e o largo São Francisco de Paula, onde oradores
vociferavam contra a lei e o regulamento da vacina. A polícia, informada e
com recomendações expressas de proibir e dispersar quaisquer reuniões
públicas tratou de prender os oradores improvisados, sofrendo a resistência
da população, que a atacava com pedradas. (...) a noite do dia 10 caiu sob
uma atmosfera de tensão e insegurança, prenuncio dos horrores que
estavam por vir. (SEVCENKO, 2018, p. 26)

Nos dias seguintes uma sucessão confrontos começaram a ser deflagados,
“Garotos soltavam bombas de brinquedo e, a partir daí tiveram correrias e
perseguições da polícia até a praça Tiradentes e o largo do Rosário” (CARVALHO,
2019 p. 96). Nesse episódio foram presas 18 pessoas acusadas de porte de armas
proibidas. Os combates foram intensos entre a polícia e a população que se
aproveitaram das reformas para se armarem e revidarem os ataques:
Os populares se armaram de pedras, paus, ferros, instrumentos e
ferramentas contundentes se atracaram com os guardas da polícia. Esta,
por sua vez, se utilizava de sobretudo de tropas da infantaria, armadas de
carabina curtas e piquetes de lanceiros da cavalaria. A população acuada
se refugiava nas casas vazias que cercavam os locais em obras e metiam
pelos becos estreitos onde uma ação militar coordenada se tornava
impossível. (SEVCENKO, 2018, p.28)

E a revolta prosseguiu no dia seguinte em meio a uma grande concentração
popular convocada pela Liga contra a Vacina Obrigatória. Dada a relevância que os
episódios estavam alcançando grupos opositores ao governo tentavam garantir para
si a liderança do movimento:
Lauro Sodré e Barbosa Lima tentam garantir para si a liderança do
movimento popular, atribuindo sentido político-parlamentar a insurreição. A
manifestação seria, do ponto de vista desses líderes, um sinal de
esgotamento dos programas político e econômico conservadores dos
presidentes paulistas - Prudente de Morais, Campos Sales e Rodrigues
Alves - e marcaria um momento de reação em que a população estaria a
exigir o retorno do republicanismo férvido, de tipo ditatorial, contra os barões
do café e os credores estrangeiros, representados pela linha do florianismo,
do trabalhismo e da aliança com jovem oficialidade militar. Era como a
liderança da Liga pretendia usufruir dos tumultos para realização de seu
próprio projeto político. (...) para os amotinados não se tratava de selecionar
líderes vão plataformas, e, sim, mais crucialmente, de lutar por um mínimo
de respeito à sua condição de seres humanos. Desde então, a situação da
Liga diminui significativamente no seio do movimento que tende a tomar um
curso dispersivo e espontâneo. (SEVCENKO, 2018, p.30)
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Em meio a toda essa sensação de desordem uma outra ala pretendia se
aproveitar da situação para pôr em ação um plano de assalto ao poder.
Projeto de assalto ao poder estava sendo encabeçado pelos jacobinos e
florianistas, mas ironicamente era financiado às ocultas, pelos
monarquistas, que haviam sido excluídos da política republicana e eram
representados sobretudo pelo Visconde de Ouro Preto, por Andrade
Figueira, Cândido de Oliveira e Afonso Celso. Varella era o principal
elemento de ligação entre os 2 grupos e o seu jornal, o comércio do Brasil,
ultra agressivo e financiado pelos monarquistas, era o principal órgão de
agitação do grupo conspirador. (SEVCENKO, 2018, p.42)

Os eventos a seguir marcam o caráter golpista e a tentativa de tomada do
poder pelos militares incidentes, segundo Sevcenko (2018) os militares reuniram-se
no dia 15 no Clube Militar para traçar o curso do movimento.
Para Carvalho (2019) era necessário ter algum apoio popular, para legitimar
o golpe, seja para convencer alguns indecisos dentro da elite civil e militar.
“O modelo de tal ação fora o próprio 15 de novembro, quando se atribuiu
aos líderes civis a tarefa de convencer o povo enquanto os militares
providenciavam a derrubada do governo” (CARVALHO, 2019 p.120)

Entre os presentes estavam os generais Silvestre Travassos, Olímpio da
Silveira, o ex-tenente-coronel Lauro Sodré, o major Agostinho Gomes de Castro e o
capitão Antônio de Morais. Como resultado decidem aproveitar o momento
turbulento para sublevar a mocidade das escolas Militares e com elas marcharem
rumo ao Palácio do Catete e depor o presidente, para que em seguida instaurassem
uma Ditadura Militar preconizada pelos ideais positivistas da época.
O resultado dessas missões foi canhesco. Gomes de Castro foi preso, ao
tentar sublevar os Cadetes da escola do realengo, pelo próprio comandante
da instituição, general Hermes da Fonseca. Já o general Travassos, em
companhia de Lauro Sodré e Alfredo Varela, consegue depor o general
Macedo Costallat, Comandante da escola militar da Praia Vermelha, e
obtém o apoio dos alunos, cerca de 300, para o seu projeto de marchar
sobre o Catete. Apercebendo-se, entretanto, de que o Arsenal da escola
dispõe de muita pouca munição. tentam, então, entrar em contato com
outras unidades para conseguir armas, munição em reforços, mas são
malsucedidos. Dispõem-se a marchar assim mesmo para o palácio
presidencial. (...) o governo enviou uma força de infantaria comandada pelo
general de brigada Antônio Carlos da Silveira Pirajibe para dar o primeiro
combate a coluna que vinha da Praia Vermelha. A tropa rebelde informada
da vinda do adversário, parou na rua da passagem à sua espera. A noite
era escura e chuvosa, as lâmpadas dos postes estavam todas apagadas,
não havia condição alguma de visibilidade. Aproximando-se do local i
ouvindo o tropel de um vigia avançando, o general Pirajibe deu-lhe ordem
de fazer auto, o cavaleiro retrocedeu às pressas o oficial ordenou então que
a tropa disparasse. Os alunos responderam ao fogo, seguindo-se um rápido
mais intenso tiroteio às escuras, que deixou inúmeros mortos e feridos de
ambos os lados. Em pouco tempo, as tropas governistas debandaram e os
cadetes estavam dispersos. (SEVCENKO, 2018, p.43)

Temendo a tomada do palácio pelos revoltosos Rodrigue Alves reforça as
defesas “cavaram-se trincheiras, fortificadas com arames farpado e sacos de areia.
Esperava-se o pior; a batalha decisiva era eminente.” (SEVCENKO, 2018, p.46)
Os cerca de 300 cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha e um
esquadrão do Primeiro Regimento de Cavalaria, que iniciaram a revolta,
foram desmobilizados em menos de 24 horas, tendo fim após navios da
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Marinha ancorarem à frente da escola militar e o encouraçado Deodoro e
lanchas torpedeiras abrirem fogo. Contingentes do Exército que se
declararam leais ao governo também atuaram contra seus colegas
revoltosos. Na Bahia e em Recife chegou a ter repercussão a tentativa de
golpe militar, com alguns tentando se juntar à rebelião, porém rapidamente
houve repressão das forças legalistas, sem maiores dificuldades.
(MOURELLE, 2020)
IMAGEM 01 - Bonde tombado pelos manifestantes da Revolta da Vacina

Fonte: Casa de Oswaldo Cruz (Agência Senado)

No dia seguinte 16 de novembro, o presidente Rodrigues Alves enfim revoga
o decreto de obrigatoriedade da vacina, com tal atitude o movimento reflui e a
revolta é controlada. Quanto aos militares revoltosos, “foram detidos e aprisionados;
a Escola da Praia Vermelha foi fechada e seus alunos exilados em regiões de
fronteira e em seguida desligados do Exército” (SEVCENKO, 2018, p.52). A cidade
então ressurge toda destruída e como saldo a Revolta teve um número incalculado
de mortos de ambos os lados, terminara aquela que se tornara a maior revolta
urbana já ocorrida no Brasil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
130

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

Analisando os eventos ocorridos durante o período em que precedeu, durou e
terminou a Revolta da Vacina, podemos verificar o uso político por meio de seus
atores em diversos momentos: o primeiro foi logo no discurso de posse do
presidente Rodrigues Alves, que cria no imaginário das elites locais uma cidade nos
moldes da Paris do século XIX, que por meio reformas urbanas tocadas pelo
arquiteto Haussmann, tornara a cidade-luz mais atraente e segura. Um projeto que
via a sanitarizarão como bandeira nesses moldes era muito atraente e bem vindo,
dado o cenário sujo e poluído que tinha a cidade. Porém ao colocar em prática tais
medidas, a população mais pobre que vivia nos becos, cortiços e casarões logo
foram as mais humilhadas pela “ditadura Sanitária”, contribuindo e muito para a
elevação dos ânimos populares. O segundo ponto mais crítico foi o projeto de
vacinação obrigatória imposto à população, essa ação eleva a política sanitária ao
seu extremo dado o cenário social conservador, cheio de regras e superstições da
época, serem expostas ao crivo do governo para se vacinarem era um prato cheio
para opositores do governo tramarem uma revolta. Quando a população se revolta
com as humilhações impostas pelas reformas forçadas e a obrigatoriedade da
vacina, logo opositores do governo tentam novamente se levantarem como liderança
política do movimento, mas logo, ao perceberem que a população não estavam
interessada em tomar o governo, tampouco depor o presidente, mas apenas em
uma vida digna para os seus, logo são consumidos e somem no movimento. Por fim
a tentativa militar de tomada do poder através de um golpe contra o Presidente
Alves, mostra o lado mais político de toda essa trama.
Concluímos assim, analisando tais eventos que independente das reais
intenções e ações que deflagaram a Revolta, a questão política sempre esteve
voltada a algum tipo de interesse, seja por status, questões financeiras ou
simplesmente pelo simples exercício do poder, não importando assim a que preço
ou a quem essas ambições poderiam vir a prejudicar, e nesse jogo político os mais
pobres e desassistidos sempre foram os mais prejudicados.
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O GOVERNO DE JOÃO GOULART NAS PÁGINAS DA IMPRENSA
Dayane Cristina Guarnieri102
Resumo - O artigo aborda os momentos finais do governo Goulart, por meio, da
análise de conteúdo dos discursos dos grandes periódicos como: Última Hora,
Jornal do Brasil e O Estado de S. Paulo. A utilização do texto jornalístico visa
analisar a construção da imagem do governo veiculada antes do golpe de Estado
ocorrido no Brasil em 1964, para assim, compreender como ela contribuiu para criar
justificativas que legitimassem a deposição de um governo eleito e constitucional.
Nesse ambiente, a imprensa que é um importante ator social se posiciona com o
objetivo de ocupar seu lugar de fala e defender seus interesses.
Palavras-chave: Governo Goulart, periódicos, imprensa, Golpe

João Goulart governou o país em um período de intensa polarização política,
no qual, grupos percebem que poderiam ganhar espaço na esfera pública e obter a
concessão dos seus interesses. Nesse cenário de mobilização e radicalização, uma
política conciliatória não havia funcionado e o presidente Goulart se encontrava
acusado pelos conservadores e pressionado pelas esquerdas.
O escopo do artigo é compreender o final do Governo Goulart, por meio, da
abordagem realizada pela chamada grande imprensa, representada nesse texto
pelo: Jornal do Brasil, O Estado de S. Paulo e o Última Hora. A análise das fontes
periódicas foca nos eventos e nas interpretações apresentadas no texto jornalístico,
visando compreender as justificativas da propagação do discurso de
desestabilização contra um governo constitucional.
Dentre os grupos de pressão estavam a imprensa que de acordo com Abreu
(2006) perpassou, por várias fases entre 1961 à 1964, e em todas elas o “discurso
anticomunista” estava presente: a primeira fase, ocorre com a renúncia do
presidente Jânio Quadros - a maioria dos jornais foram espaço favoráveis à
preservação da legalidade. Em seguida, a imprensa apoiou a solução
parlamentarista e o plebiscito. Em finalmente, após a Revolta dos Sargentos, a
imprensa se distancia do governo Goulart e apresenta como solução para a crise
política o seu impeachment.
A maioria dos periódicos retira o apoio Goulart no final de 1963, com a
escalada de greves, a mobilização dos grupos de esquerda e de direita. Assim o ano
de 1964 começou a se intensificar nos textos impressos as suspeitas de que
“Goulart pretendia dar um golpe e assumir poderes ditatoriais, dissolvendo o
Congresso”. (ABREU, 2006, p.108).
As expectativas em torno do Comício do dia 13 de março de 1964 realizado
pelo Governo de Goulart fomenta a crítica e as acusações de um golpe de Estado
encabeçado pelo Executivo com o apoio dos grupos de esquerda, dos comunistas,
além de um aval das massas. Esse evento, vem na esteira da retomada da ênfase
sobre a realização das reformas de base.
As reformas precisam ser compreendidas dentro de um contexto
internacional exacerbado sobre a influência da Guerra Fria e, principalmente, da
Revolução Cubana. Esse clima político torna crível uma ameaça comunista aliada
com a possibilidade do retorno de um governo à moda estadonovista. Assim as
102
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reformas são compreendidas pelos grupos de oposição, como elemento para a
manipulação das massas com a finalidade de justificar a continuidade do governo
Goulart.
Munteal (2008, p.11) defende a ideia de que Goulart possuía “um projeto de
nação para o Brasil com alicerces profundos”, que visava resolver problemas de
infraestrutura do país, com propostas de caráter social e soberano cujo escopo eram
“as finanças, o setor siderúrgico, a energia, os transportes e comunicação, os
recursos minerais, o setor petrolífero e o fortalecimento da Petrobrás”.
Em meio ao clima de reformas em que se inicia o ano de 1964 o editorial do
Jornal do Brasil - um influente periódico conservador da grande imprensa - esclarece
prontamente sua postura quanto aos embates que ocorrem no cenário político:
“Superpondo à campanha sucessória, existe a campanha reformista. Muitas
reformas políticas para um País só, com renda per capita em progressão negativa”
(Jornal do Brasil, 3 mar. 1964. editorial Caderno 1, p. 6).
A intensificação tardia das reformas no governo Jango contribui para as
acusações de “continuísmo”. O Jornal do Brasil insinua claramente que o golpe teria
início no comício, que seria “uma campanha de âmbito nacional, destinada a obter
democrática e pacificamente do Congresso a reforma da constituição, permitindo ao
Presidente Goulart à reeleição, para que possa executar as reformas”. (Jornal do
Brasil, 4 mar. 1964. Caderno 1, p. p. 3).
Mas as reformas de base, foram anunciadas por Goulart, desde sua
passagem pelo Ministério do Trabalho e estavam no Plano Trienal, dessa forma,
elas eram “um dos principais temas que polarizaram o debate político nos anos
1960, consistiam num programa amplo, cuja ambição era reformar diversos setores
da vida nacional”. (MOTTA, 2006, p. 117)
O periódico prevê que “Um grupo de elementos do PTB estuda a
conveniência de lançar no comício do dia 13, na Central do Brasil seis milhões de
votantes com os dizeres JG-65 – ‘Coragem para as reformas’”. (Jornal do Brasil, 4
mar. 1964. Caderno 1, p. p. 3). Diz ainda o periódico que as esquerdas e a Frente
Parlamentar Nacionalista, e a oposição liberal e conservadora suspeitam que o
comício seja o marco para mobilização as massas para uma “ditadura consentida”
(Jornal do Brasil, 8-9 mar. 1964. Caderno 1, p. 1).
A imprensa se engaja em afirmar o isolamento do presidente, que não
contava com o apoio da direita e nem da esquerda, diante das suas intenções
golpistas. Esse discurso contribui para vincular sua imagem com a dos comunistas
declarando, que somente esses compactuavam com as intenções do presidente.
A esquerda não apoiava a reeleição de Goulart, que era inconstitucional. Por
isso havia um temor, quando se falava em reformar a Constituição. Entretanto, o
Partido Comunista, inicia o ano de 1964 como aliado de Jango, porque acreditavam
que as reformas era o meio para avançar o processo revolucionário. Foi a “primeira
manifestação pública de um partido defendendo a reeleição de Jango, até então
insinuada apenas nos bastidores”. (VILLA, 2004, p.152)
Em linhas gerais nessa primeira metade do mês de março, o JB observa,
que o governo Goulart se constitui em um fracasso, cuja culpa consiste quase,
exclusivamente, no Presidente, que ilude a população com falsas promessas.
À beira desse abismo militarizado e radicalizado, seria bem melhor que o
Presidente moderado e do compromisso refletisse sobre o que conseguiu
em tão pouco tempo. Refletisse sobre o seu fracasso e sobre o que
conseguiu em tão pouco tempo. Refletisse sobre o seu fracasso e sobre a
origem do mesmo. A origem é simples: é impossível ao mesmo tempo
preconizar o compromisso e agitar as ruas e os campos com expectativas
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inatingíveis a curto prazo. (Jornal do Brasil, 10 março. 1964. Caderno 1, p.
5)

O periódico Última Hora, em 1964 era o único que defendia o governo,
nesse momento ele exerce forte influência sob a opinião da sociedade, além de
gozar de ampla popularidade, principalmente, nos setores urbanos. Apesar de
possuir estabilidade financeira no Governo Jango, ele sofre intensa pressão por
parte da imprensa que almejam a derrubada do Governo. (WAINER, 1989)
Nessa primeira quinzena do mês de março, a UH retrata uma sucessão de
providências anunciadas pelo governo federal o que visava demonstrar o dinamismo
do governo, fala totalmente oposta ao que dizia, a grande imprensa, que enfatiza a
crise e estagnação do governo. Deve-se concordar que havia uma estagnação no
governo, gerado pelo embate entre o Executivo e o Congresso nacional.
Os jornalistas do Última Hora possuíam uma postura de apoio as reformas
de base como demonstra Octávio Malta no artigo “Reformas e Independência”: “A
hora é de afirmação das reformas. E as reformas estão intimamente ligadas ao
processo de independência nacional. [...] Levar avante as reformas dentro de um
quadro de dependência ao estrangeiro, é tarefa muito difícil”. (Última Hora. Rio de
Janeiro, 7 março. 1964. Caderno 1, p. 4).
Na coluna do UH, Retrato sem Retoque, escrita por Adalgisa Nery, ela
defende o Comício em seu artigo, “Comício e Ordem Democrática”: “os reacionários
e mofadas figuras da nossa elite política estão em pânico como se um comício em
praça pública não fosse um autêntico uso democrático”. (Última Hora. Rio de
Janeiro, 11 março. 1964. Caderno 1, p. 4).
O Comício do dia 13 de março, não deve ser considerado como um marco
zero do debate político dos anos de 1960, nem como algo capaz de deflagrar o
golpe civil-militar de 1964, o que deve ser analisado é as intenções daquele
discurso: “sugeria que a nação estava no centro das preocupações coletivas. João
Goulart definiu aquele momento como cívico e de reencontro dos brasileiros com o
seu país, por meio de uma poderosa liga representada pelas reformas”. (MUNTEAL,
2008, p. 18)
O discurso no Comício, indicava uma proposta de reforma constitucional,
que por um lado, motivou e encheu de esperanças os apoiadores e simpatizantes do
governo que acreditaram em uma possibilidade real de mudança na estrutura do
país, mas por outro lado, marca o sinal para a sua deposição. Assim, esse evento
representou “a aliança do presidente com o movimento sindical e as esquerdas
radicais”. Ao anunciar seu compromisso com o programa das reformas da Frente de
Mobilização Popular, Goulart parte para o confronto aberto com os “conservadores”
(GOMES; FERREIRA, 2008, p. 191).
A segurança do Comício obteve a “supervisão geral do comandante do I
Exército, o general Armando de Moraes Âncora, assim como, as da Marinha e
Aeronáutica. Ocorreu a paralisação total da cidade, muitos vinham de longe para
participar do comício: Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. O evento
contou com um exagerado apoio oficial, com o GGT, a UNE, o PCB, PTB, que,
monopolizando as bandeiras das reformas. (VILLA, 2004, p.171)
No seu discurso, Goulart, deixa claro sua postura em reformar a Constituição
vigente para tornar possível a realização das reformas de base. Ele abordou temas
sensíveis como: a reforma agrária, o voto para os analfabetos, soldados,
marinheiros, cabos e sargentos e a legalidade do PCB. Ao indagar as falhas e as
injustiças contidas na Constituição Jango enfrenta a oposição da imprensa, que se
apresenta como defensora da democracia contra as “ilegalidades”. Antes do comício
135

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

o JB difunde a suspeita de que Goulart daria um golpe de Estado neste evento ao
transgredir a Constituição ao candidatar à reeleição.
Para Abreu (2006, p. 122) o Comício do dia 13 “foi a senha para a união de
todos os conspiradores civis e militares, que iniciaram os preparativos para a
derrubada de Goulart. Esse evento estimulou também o medo da classe média pela
possível implantação do regime comunista.” Até os grupos mais conservadores que
eram favoráveis as reformas ficaram receosos diante do entusiasmo que o evento
causou nos movimentos sociais de esquerda o que facilitou a sua adesão à
oposição.
Nesse dia, Goulart anunciou o decreto da encampação das refinarias
particulares, o tabelamento dos aluguéis dos imóveis desocupados e a
desapropriação de terras valorizadas pelos investimentos públicos. Bandeira (2001)
argumenta que os decretos e as reformas tinham o objetivo de mudar os alicerces
do capitalismo brasileiro, e reorientá-lo para uma independência de
autossustentação.
Na opinião de Gomes e Ferreira (2007) existiam outras propostas, além das
pronunciadas no comício, que assustavam mais os conservadores como: a
delegação de poderes do Legislativo ao Executivo, um plebiscito para que o povo se
manifestasse sobre as reformas de base e, sobretudo, a alteração da Constituição
no item sobre inelegibilidade.
No dia 15 de março de 1964, João Goulart, envia ao Congresso Nacional
uma mensagem em que pede a reforma da Constituição. As propostas que
poderiam ameaçar a classe dirigente emergem dos discursos e se torna passível de
concretização, por meio, da mensagem enviada ao Congresso, finalmente a postura
do presidente estava definida.
Para o JB sua postura, representada a aliança com a esquerda, com o
radicalismo e com a “ilegalidade”. As organizações políticas de esquerdas visam
colocar em prática as reformas ou as” ilegalidades”.
O periódico, O Estado de S. Paulo, se opunha ao governo desde 1961, e
manteve sua postura não aderindo à companha de legalidade como fez a maioria da
grande imprensa. Mas em 1964 seu discurso se assemelha aos demais veículos de
comunicação, ele reitera a ilegalidade apregoada pelo Jornal do Brasil, a respeito
dos atos do Governo Goulart. Ambos os periódicos, apesar de possuírem
convicções “liberais” excluem a participação popular como forma de democracia,
esta é entendida nas circunstâncias vigente como radicalismo e subversão.
O Última Hora proclama que a UDN, União Democrática Nacional, partido de
oposição, “está convencida de que precisa derrubar o Presidente da República para
evitar o fim dos privilégios que virá com as reformas de base”. E por meio dessa
conclusão resolve agir implantando “o caos através da guerra de rua [...] para que as
ciladas condições apareçam”, como a possibilidade do “impeachment” e a
intervenção das Forças Armadas. (Última Hora, 15-16 março. 1964. Caderno 1, p. 1)
O ato do povo de sair as ruas e reverberar suas reivindicações é um tema
ambíguo, ambos os periódicos (Jornal do Brasil e O Estado de S. Paulo) apontam
que a tal participação popular não seria espontânea – no sentido democrático - mas
uma manipulação do Governo para exercer sua pressão e influência sobre o
Congresso. Mas a agitação também era fomentada pela própria oposição, UDN,
para implantar o caos e justificar seu pedido de intervenção das Forças Armadas e
deposição do Presidente.
O JB e o Estadão retratam as vozes dos líderes da UDN: Pedro Aleixo,
Adauto Lúcio Cardoso e Bilac Pinto que pretendem desenvolver o “trabalho de
arregimentação nas áreas militares para obter base capaz de sustentar a decretação
do impeachment do Presidente João Goulart”. O PSD declara temor “com o
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encaminhamento que o Sr. João Goulart vem imprimindo ao Governo e acreditam
que o processo político de radicalização ganhou novo impulso a partir do comício de
sexta-feira e da assinatura”. (Jornal do Brasil, 15-16 março. 1964. Caderno 1, p. 4)
O ato do governo sair as ruas ao encontro do povo, ou seja, o comício do dia
13 de março, acentua o medo da elite da consolidação de uma democracia política
que permitiria que as “massas, em ascensão aprofundassem socialmente o
processo de reformas”. Para impedir essa suposta “comunização” da sociedade, os
grupos de direita entram em cena.
Enquanto a UDN, parte do PSD e outros partidos menores pedem o
impeachment de Goulart, entidades financiadas pela CIA e pelo
empresariado, como a Campanha da Mulher Democrática (CAMDE),
Fraterna Amizade Urbana e Rural (FAUR), União Cívica Feminina (UCF),
Sociedade Rural Brasileira (SRB) e outras, articularam a realização, nas
principais cidades do país, das chamadas Marchas da Família com Deus
pela Liberdade, a fim de atiçar a fúria anticomunista nas classes médias.
(BANDEIRA, 2001, p. 165)

Logo após o comício, a manchete do Última Hora escreve: “Presidente
Goulart: – A Constituição Deve Ser Revista. Foi o maior comício da História do
Brasil, O povo com Jango começa a reforma”. Jango afirmou que “Democracia é
precisamente isto: o povo livre para manifestar-se na praça pública apesar da
campanha de terror ideológico e de sabotagem organizada pela reação”. (Última
Hora, 14 mar. 1964. Caderno 1, p. 1)
A coluna, Informa e Comenta, de Paulo Francis no UH, no dia 16 de março
de 1964, expressa a posição favorável à Jango e ao seu programa reformista: “Foi
um fim de semana de postulações históricas, amparadas pela realidade do Decreto
da SUPRA e da encampação das refinarias particulares”
Ao declarar abertamente sua postura e intenções, Jango sofrerá intensos
ataques da oposição dentro do Congresso, dos militares, das classes médias, de
órgãos internacionais e da imprensa. Ao propor o plebiscito para realizar as
reformas, Goulart ameaça o poder do Congresso, pois o que ele exigia, era que o
povo deveria decidir sobre as reformas, e o Presidente mediante vontade deste as
executaria. Nessa conjuntura o poder do Congresso torna-se nulo. A partir, desse
apontamento observa-se quão ameaçada a elite dirigente se sentia.
Na manchete intitulada: “Oposição em desespero: Derrubar Jango Antes da
Reforma” o Última Hora acusa a oposição - UDN, PSP, parte do PSD e
personalidades representativas na política como Ademar de Barros governador de
São Paulo, Carlos Lacerda da Guanabara e Magalhães Pinto de Minas Gerais – de
articularem um golpe de Estado para impedir as reformas de base.
Apesar de João Goulart não lançar sua reeleição no comício como se
conjecturava a grande imprensa, ela continua a disseminar o discurso antigolpista
anticomunistas, legalista e de luta pela preservação da democracia contra as
supostas tendências autoritárias do governo.
Congresso e partidos políticos começaram a reagir contra o que denominam
de tendência subversiva nas afirmações reformista do Presidente João
Goulart: ao assumir a Presidência da Câmara dos deputados, o Sr. Ranieri
Mazzilli garantiu que o Congresso não quer invadir atribuições alheias, mas
não abrirá mão das liberdades e dos deveres que lhe determina a
Constituição. (Jornal do Brasil, 17 mar. 1964. Caderno 1, p. 1)

No editorial do dia 17 de março, intitulado de “Mensagem-Ultimato” o Jornal
do Brasil aborda a mensagem presidencial enviada ao Congresso, solicitando
urgência para as reformas, dizendo que ela significa: “um ultimato à democracia
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representativa. Do comício à mensagem o Sr. João Goulart saltou do tom ideológico,
programático e constituinte, para a tomada de posição agressiva contra o
mecanismo do regime.”
Em defesa do Presidente a colunista Adalgisa Nery, menciona o caráter
inédito das propostas de Jango:
De há muito tempo não ouvimos de um Presidente da República uma
tomada de posição tão clara e positiva a favor dos interesses da
coletividade brasileira. Jango deve sempre vir a público falar ao povo deve
sempre estar presente nas estações de TV, até agora ocupadas e a serviço
dos interesses antinacionais, até agora dando publicidade unicamente aos
grupos ibadianos e, portanto, fazendo propaganda das conveniências
alheias às do nosso País. (NERY, Adalgisa. Discursos de Comícios. Última
Hora, 19 mar. 1964. Caderno 1. p. 4).

O Estado de S. Paulo, se declara contra a posse de Goulart, considerado
como o herdeiro de Vargas, inimigo do impresso, principalmente, após o Estado
Novo. O periódico destaca que Goulart sabe que o “congresso recusará qualquer
emenda constitucional que propôs” e por isso visa impor a este uma “reforma ‘de
fora para dentro”. (O Estado de S. Paulo, 17 mar. 1964. Caderno 1, p. 3)
Goulart realizava negociações com as alas de esquerda do PSD e da UDN,
respectivamente, os agressivos e a bossa-nova sobre a realização das reformas e
do plebiscito, frente a previsível negação do Congresso com a maioria
conservadora. Simultaneamente, Jango se preocupava com as preparações para
“um grande ato público marcado para o dia 19”. (VILLA, 2004, p. 183-184)
Bandeira (2001, p. 166) salienta que a passeata denominada Marcha da
Família com Deus pela Liberdade ocorrida em São Paulo, no dia 19 de março
objetivava criar um ambiente de caos e instabilidade que “encorajasse a oposição no
Congresso e nas Forças Armadas”.
Na abordagem de Villa (2004) a marcha representa “a primeira grande
manifestação de massa” obtida pelos opositores do governo com a participação de
“mais de 500 mil pessoas”. O êxito da passeada paulista contribui para marcar mais
quatro marchas para abril. O Estado de S. Paulo explicita a disposição da passeata
em lutar para “impedir a qualquer custo, novos atentados contra a Constituição, o
regime e as instituições”. (O Estado de S. Paulo, 17 mar. 1964. Caderno 1, p. 17).
O JB expõe na sua primeira página: “Passeata de 500 mil em São Paulo
defende o regime”: “Em defesa da Constituição e das instituições democráticas
brasileiras e do repúdio ao comunismo, constituindo-se na maior manifestação
popular já realizada na capital paulista”. (Jornal do Brasil, 20 mar. 1964. Caderno 1,
p. 1)
Perante as condenações ao Presidente na grande imprensa, o UH relata um
ponto de vista adverso criticando a utilização da Marcha para impedir as reformas:
“Dirigindo-se à multidão que, num movimento de fé cristã, saiu, ontem, às ruas de
são Paulo, Sr. Plínio Salgado pregou a revolução do povo contra as reformas, no
que foi secundado por outros líderes da reação e do fascismo”. (Última Hora. 20
mar. 1964. Caderno 1, p. 1)
Dentre os três periódicos o que mais destaca a passeata é O Estado de S.
Paulo, não apenas no dia do evento, mas rememorando o seu significado,
antigolpista e do anseio cívico pela preservação da ordem e da Constituição em
detrimento do continuísmo de Jango e da “comunização” do Brasil. Ele publica um
apelo assinado por todas as entidades que participaram da Marcha da Família com
Deus pela Liberdade:
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O povo paulista [...] dirige caloroso e patriótico apelo à convenção Nacional
do Partido Social Democrático para que tome posição [...] contra a maléfica
influência de esquerdas a serviço de ideologias incompatíveis com os
sentimentos brasileiros, dizendo basta a subversão, as tendências
estatizantes do Governo atual e a entrega de postos chaves da
administração aos agentes declarados ou não do imperialismo soviético.
Este é o pensamento de São Paulo. (O Estado de S. Paulo, 21 mar. 1964.
Caderno 1, p. 3).

O Estadão evidência a pretensão de Goulart em dispor o povo contra o
Congresso a fim acirrar ainda mais as posições radicalizadas, reiterando que com o
esfriamento do comício, Jango, pretendia criar focos de agitações. Pensamento que
se confirma na manchete do dia 20 de março de 1964: “Goulart deseja, mas não tem
força para fechar o Congresso”. A posição do Legislativo é irredutível e declarou que
o Congresso não vai votar nenhuma emenda constitucional, pois não temos a
mínima confiança no cidadão que governa (ou desgoverna) o País.” (O Estado de S.
Paulo, 20 mar. 1964. Caderno 1, p. 4)
O Estadão, reitera constantemente, em suas publicações que a Marcha da
Família com Deus, representa a defesa da Constituição e do Congresso, ressaltando
sempre o a seu caráter nacional, ao destacar as manifestações semelhantes que
ocorriam em diversas regiões do Brasil como no Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Recife, Santos e Paraná.
Em meio a tantos ataques que a imprensa desfecha sobre as intenções das
medidas do Governo Federal, o Última Hora continua a defender a legalidade do
Presidente negando as acusações dos reacionários. No texto chamado de “A grande
deformação”, o periódico denúncia a construção de uma interpretação manipulada
da oposição, que estava habituada a agir dessa maneira dizendo - “A
desonestidade, o personalismo difamatório com que a direita interpreta o discurso e
a mensagem presidencial a ninguém pode surpreender, bastando que nos
lembremos do destino de Getúlio Vargas”. (Última Hora. 23 mar. 1964. Caderno 1, p.
4).
O clima de polarização é notório no ambiente político, de um lado intensifica
as pressões com a promessa de assinar em abril “o decreto de nacionalização das
empresas estrangeiras de publicidade e o decreto do monopólio da importação de
papel para a imprensa e a impressão de livros”. Do outro lado “a liderança da UDN
manteve contatos com setores do PSD para sustentar o dispositivo de luta em
defesa das instituições, esperando-se a formação, [...] da Frente de Defesa da
Constituição”. (Jornal do Brasil, 24 mar. 1964. Caderno 1, p. 1)
O líder da UDN, Adauto Cardoso diz: “a polarização das esquerdas provocou
um veloz agrupamento das forças contrárias”. O Presidente da UDN, Sr. Bilac Pinto,
não vacila em dizer que João Goulart está integrado na linha de comportamento
político traçado pelo Partido Comunista. (Jornal do Brasil, 24 mar. 1964. Caderno 1,
p. 1)
Apesar de conseguir mobilizar grande parte da população a marcha não
significou algo totalmente digno da intervenção militar. Bandeira (2001) comenta
que, o Marechal Castello Branco, hesitava em derrubar um governo legal sem uma
cobertura política que justificasse a intervenção e o total apoio das Forças Armadas,
no entanto, a crise na marinha seria o motivo ideal que movimentaria a reação das
Forças Armadas contra o presidente.
Com a saída do Ministro da Guerra, Jair Dantas Ribeiro, a crise do governo
estava instalada, e o campanha de desestabilização se intensifica. Goulart errou ao
confiar na legalidade da oficialidade, porque nesse contexto, “o sentimento
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anticomunista se tornara mais forte que o sentimento legalista”. (BANDEIRA, 2001,
p. 167)
Em um cenário, de conspirações, lutas ideológicas e medo, surge um fato
que verdadeiramente, radicalizaria a situação de conflito do país e cria condições
para a intervenção militar, a revolta dos marinheiros. Segundo a Última Hora “3.000
marujos, cabos e sargentos da Marinha, reunidos para comemorar o 2º aniversário
da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais recusaram-se a obedecer à
ordem de prisão contra alguns de seus líderes, determinada pelo Ministro Sílvio
Mota”. (Última Hora. 27 mar. 1964. Caderno 1, p. 2)
O Jornal do Brasil expõe que o “Ministro Silvo Mota [...] alegando que não
contava com o apoio do Governo, resistiu à pressão dos colegas e manteve o
pedido de demissão”. No editorial chamado, A semente da discórdia, o JB diz:
“quando a dissensão já confunde e paralisa a oficialidade da Marinha diante da
emergência, é imperioso que dirijamos nossas expectativas para os setores não
contaminados da Forças Armadas”. (Jornal do Brasil, Semente da discórdia”. 27
mar. 1964.editorial, Caderno 1, p. 6).
O JB aborda a cumplicidade do presidente com a rebelião ao realizar “a
nomeação do novo Ministro Paulo Mário Rodrigues, a libertação de todos os
marinheiros e fuzileiros amotinados” e a “confirmação da permanência do Almirante
Cândido da Costa Aragão no Comando do Corpo de Fuzileiros Navais”, o líder da
rebelião. (Jornal do Brasil, 28 mar. 1964. Caderno 1, p. 1). O Estado de S. Paulo
notícia que a Crise da Marinha é “consequência da rebelião de Brasília, eclodindo
desta vez com maior intensidade depois do comício do dia 13”. O Estado de S.
Paulo, 28 mar. 1964. Caderno 1, p. 1).
A abordagem do Estadão nos dias seguintes é propalar as vozes de oficiais
e almirantes que destoam das ações do governo federal, cujos, princípios da
hierarquia e da disciplina, Goulart não se preocupou em resguardar, além de optar
pela impunidade aos marinheiros. O periódico pronuncia a crise de autoridade por
meio da nota do dia 31 de março.
Uma das preocupações essenciais, neste momento de ameaças da
submersão do país na anarquia deve ser a salvaguarda do Congresso
Nacional. Quanto ao poder Executivo, já não sabemos como se poderá,
pelo menos de imediato, reabilitá-lo pelos meios normais, pois de tal modo
se aprofundou a crise de autoridade resultante da incapacidade
governamental e, especificamente da delusória política subversiva. (O
Estado de S. Paulo, 28 mar. 1964. Caderno 1, p. 3).

Sobre esse episódio a Última Hora, identifica o aspecto positivo da Crise da
Marinha e proclama que “embora a subversão tenha já envolvido praticamente
certos setores das Forças Armadas, impõe-se, por isso mesmo mais concreta, mais
nitidamente, o caminho das soluções pacíficas”. (Opinião “UH”. A crise. Última Hora.
27 mar. 1964. Caderno 1, p. 4)
O líder udenista Olavo Bilac declarou com respeito à revolta que “para a
implantação de uma ditadura comunista em nosso País – objetivo final da guerra
revolucionária – é necessário debilitar o princípio da hierarquia, suscitar a
indisciplina e desmoralizar as forças Armadas”. (Jornal do Brasil, 27 mar. 1964.
Caderno 1, p. 1.p. 4).
Em resposta a intensificação da agressão expostas nos editoriais do JB e
nos noticiários do Estadão, o UH salienta que “Muitas vezes o que se supõe ser
indisciplina nada mais é do que uma manifestação de protesto contra uma situação
condenada pela justiça social, ou reivindicação de profundo sentido humano no
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Mundo Moderno”. (Opinião “UH”. Outras crises virão. Última Hora. 28 mar. 1964.
Caderno 1, p. 4.)
O mesmo periódico identifica o papel da direta como aproveitadora, do
aumento da agitação desencadeada pela rebelião para recrudescer os discursos
que atribuem a Goulart o ônus das circunstâncias, com o intuito de justificar um
golpe reacionário. Na coluna Opinião “UH” afirma: - “Somos levados a concluir que,
ao contrário do que afirmam os jornais que focalizam o ponto de vista das correntes
conservadoras reacionárias, a Marinha de Guerra brasileira nesta hora renasce”. O
que ocorreu não foi uma revolta, mas apenas reivindicações por mudanças sociais.
(Última Hora. Opinião “UH”. Outras crises virão. 28 mar. 1964. Caderno 1, p. 4.)
Mas para no editorial do dia 29/30 de março, “Ilegalidade”, adequado à
primeira página o Jornal do Brasil expressa a insatisfação com a instalação da
desordem permitida pelo governo.
Nesse quadro de fatos a figura do Presidente se confunde e se turva.
Quando estão em jogos fundamentos da ordem e do estado de direito,
quando a indisciplina e a sedição não são punidas pelos detentores do
poder legal, pouco importa saber se o presidente ainda governa ou não. Se
é ou não prisioneiro de uma minoria audaciosa que invadiu o poder legal
para atirar a Nação à situação de fato que ela vive. Sim; pregamos a
resistência. O JORNAL DO BRASIL e o País querem que sejam
restabelecidas a legalidade e o estado de direito. Ilegalidade. (Jornal do
Brasil, 29-30 mar. 1964. Caderno 1, p. 1).

Desde o dia 30 de março a “polícia-militar de Minas na Capital e, no interior,
em regime de rigorosa prontidão [...], que contam com um efetivo de mais de vinte
mil homens, acham-se vigilantes nas diversas regiões do Estado”. (O Estado de S.
Paulo, 31 mar. 1964. Caderno 1, p. 31). No dia 31 de março de 1964, General
Olímpio Mourão Filho declara que a “mais de dois anos os inimigos da ordem e da
democracia escudados na impunidade que lhes assegura o Chefe do poder
Executivo vêm desrespeitando as instituições”. (Jornal do Brasil, 28 mar. 1964.
Caderno 1, p. 1).
O governador de Minas Gerais Magalhães Pinto conclama o povo a se
posicionar contra o Governo Federal para garantir “a legalidade ameaçada pelo
Presidente da República”. (Última Hora. 1 abr. 1964. Caderno 1, p. 2). No dia 31
quando as tropas de Minas Gerais se sublevaram. “O comandante da IV Região
Militar, General Olympio Mourão Filho, declarou rebelião contra o Governo Federal”
juntamente com o “Comandante da Infantaria Divisionária da 4ª Região Militar
General Carlos Luís Guedes”. (Última Hora. 1 abr. 1964. Caderno 1, p. 1)
Na concepção de Gomes e Ferreira (2007) Jango junto com seus ministros
pretendiam barrar Mourão e depor Magalhães Pinto, porém para San Tiago Dantas
a rebelião de Minas contava com o apoio do Departamento de Estado norteamericano, assim “Jango recuou” para impedir “uma guerra civil com intervenção
estrangeira”. Simultaneamente o CGT anuncia uma greve geral, contudo a ação
paralisa os transportes urbanos e impedem que a população se locomova para
apoiar o governo.
O I Exército caiu sem lutar, e muitos aderiram à sublevação, os generais
conspiradores neutralizaram todas as reações do governo e dos nacionalistas.
Goulart não tinha condições de resistir sem levar o país a uma guerra civil e
consequentemente a uma intervenção estadunidense. (BANDEIRA, 2001, p. 175).
O golpe de Estado foi articulado rapidamente:
Passava da meia da meia noite quando Jango foi informado de que o
Regimento Sampaio aderia aos revoltosos comandados pelo general
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Mourão Filho. [...] Para o presidente e os próximos, era desconcertante
verificar como uma pequena tropa, mal armada e municiada, liderada por
um general sem grande prestígio, tinha arregimentado, em menos de
24horas, a maioria da oficialidade do Exército (GOMES; FERREIRA, 2008,
p.193)

Ao findar das conspirações e com a implantação da ditadura, as
“representações de esquerda, trabalhistas, socialistas ou simplesmente
nacionalistas (PCB era ilegal desde 1947), desaparecem pelos atos de arbítrio, o
Congresso continuou a funcionar, com a UDN e os demais partidos conservadores”.
(BANDEIRA, 2001, p. 187).
O editorial do JB, do dia 1 de abril, intitulado “Fora da Lei” anuncia que
“Desde ontem se instalou no País a verdadeira Legalidade: aquela que através de
armas do movimento mineiro e paulista, procura imediatamente restabelecer a
legalidade”. (Jornal do Brasil, Fora da Lei, 1 abr. 1964. Caderno 1, p. 6).
De acordo com a abordagem de Abreu (2006, p. 127) a imprensa apoiou o
golpe com o intuito de restituir a ordem e colocar fim ao perigo vermelho. Fatores
que realmente poderiam acabar com a “democracia”, tão propalada nos periódicos
no final do governo.
Com base na manipulação do discurso comunista, na defesa da legalidade e
da ordem, a imprensa atuou como um forte agente que desestabilizou a imagem do
governo Goulart, e serviu para criar a sensação de consenso que corrobora para
justificar a sua deposição.
O que torna o golpe de Estado factível foi a possibilidade de mudar a
Constituição e criar um regime que poderia ser incontrolável pelos grupos dirigentes.
Apesar do forte apoio que o governo possuía da população brasileira, a quebra da
hierarquia militar e a postura presidencial frente aos eventos e se tornou
determinante para ativar a ação de força que originou a deposição.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os obstáculos para governar o país nas conjunturas exibidas ilustram as
acirradas disputas políticas, que dificultam a governabilidade do governo de Goulart
Os grupos conservadores dirigentes não aceitam a forma como Goulart queria
implantar as reformas, em contraposição, os grupos de esquerda pressionam para
que elas fossem efetivadas na “marra”.
As disputas e falta de conciliação e diálogo paralisam a progressão do
exercício da democracia, é evidente nos periódicos a formação de um cenário
conturbado em que um golpe era eminente. Na esteira dos episódios que
acompanham a derrocada do governo foi possível visualizar as narrativas nas
páginas do Jornal do Brasil, Última Hora e O Estado de S. Paulo. Por meio delas é
possível compreender o contexto histórico que marca a interrupção do governo
constitucional.
O Comício do dia 13 é emblemático ao anunciar que realmente o Executivo
estava disposto a fazer, a transpor a esfera do discurso e agir, foi o que significou a
assinatura dos decretos e, principalmente, a mensagem enviada ao congresso no
dia 15 de março, com propostas que visavam permissão para execuções e dentre
elas os plebiscitos, que ratificar a postura obstinada do governo, em prosseguir com
as reformas de estruturas.
Se com uma política conciliatória João Goulart era visto como um empecilho,
por sua postura favorável à negociação com sindicatos e outras instituições de
esquerda. Após comício, as atitudes de Jango, se apresentam como uma real
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ameaça diante da possibilidade do surgimento de um regime incontrolável,
influenciado pelas massas, pelas esquerdas ou pelos comunistas.
O JB e o Estadão interpretam que Goulart optou pela “esquerdização” do
governo, desistindo de administrar sob a égide da legalidade. Com a finalidade de
outorgar a si mesmo, poderes ilimitados. E para alcançar esse objetivo usaria como
estratégia a manipulação da sociedade, provocando sublevações para que ele
possa emergir como único poder forte em um país que clama por um líder.
Na análise, é perceptível que a mesma polarização que existia na sociedade
e na política se reflete na imprensa. O JB e o Estadão adeptos do liberalismo
observam com desconfiança atitudes nacionalistas interpretadas como comunistas e
a atuação dos grupos sociais como subversivas. Já o Última Hora, defende os
movimentos sociais que reivindicam mudanças, afirmando seu caráter democrático e
o medo da elite, perante a possibilidade em perder seus privilégios, proporcionados
por uma estrutura constitucional e social decrépita e injusta.
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REFLEXÕES SOBRE A FIGURA HEROICA DE CABRALZINHO NO ENSINO DE
HISTÓRIA
Diovani Furtado da Silva103
RESUMO: Sendo Cabralzinho uma figura controvérsia da historiografia amapaense,
o presente estudo tem como objetivo refletir sobre a figura “heroica” de Cabralzinho
em sala de aula, partindo das problemáticas se os profissionais de História
consideram e trabalham ele em sala de aula como herói. Como metodologia, fez-se
uma pesquisa bibliográfica, análise de três materiais didáticos, das propostas
curriculares do Estado do Amapá e pesquisa de campo com os profissionais de
História da educação básica do Estado do Amapá. Dessa forma, este estudo visa
fornecer a comunidade em geral, instrumentos que permitam maior reflexão e
compreensão sobre a figura “heroica” de Cabralzinho em sala de aula.
Palavras – Chave: Ensino de História, Herói, Cabralzinho

INTRODUÇÃO
Francisco Xavier da Veiga Cabral, mais conhecido por Cabralzinho é uma
figura controvérsia da historiografia amapaense, para alguns ele é o grande herói do
Amapá e Nacional e para muitos não passa de uma farsa da elite paraense em um
momento que se criava símbolos como o do herói para que ajudasse o regime
republicano a se consolidar do norte ao sul do Brasil. Diante de elogios e severas
críticas, sobre o heroísmo e a pessoa de Cabralzinho, cresce cada vez mais a
importância de estudar e investigar sobre o possível heroísmo dele no dia 15 de
maio de 1895 e como esse processo é visto pelos profissionais de História que
precisam fazer a transposição didática dessa narrativa histórica em sala de aula na
educação básica do Estado do Amapá.
O estudo tem como objetivo refletir sobre a figura “heroica” de
Cabralzinho em sala de aula, partindo das problemáticas: será que os profissionais
de História do Amapá consideram Cabralzinho herói? Eles trabalham a figura dele
como herói em sala de aula? O tema Cabralzinho “herói” está inserido nos
programas curriculares do Estado do Amapá? Para a construção do estudo foi
utilizado como metodologia pesquisa bibliográfica referente ao ensino de História e a
construção de símbolos, bem como análise de três materiais didáticos que são
utilizados em sala de aula, e foi realizada uma pesquisa de campo, sendo aplicado
um questionário com perguntas objetivas para os profissionais de História da
educação básica do Estado do amapá sobre a figura de Cabralzinho.
Diante do exposto, torna-se relevante discutir sobre a figura “heroica” de
Cabralzinho em sala de aula, pois no início da república o ensino de História foi
condicionado a trabalhar com biografias de grandes personagens e os chamados
grandes heróis nacionais. Dessa forma, o estudo visa fornecer a comunidade em
geral, instrumentos que lhe permitam maior reflexão e compreensão sobre a figura
“heroica” de Cabralzinho em sala de aula.
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O ENSINO E O HERÓI
A trajetória da História como disciplina escolar no Brasil é marcada por
grandes mudanças, pois mesmo não sendo uma disciplina ela aparece nos bancos
escolares desde a época colonial no Brasil, sendo com os jesuítas ou inserida pelas
reformas pombalinas, mesmo o Brasil não possuindo uma universidade para formar
profissionais da área, ou seja, historiadores (Piletti e Piletti, 2013; Fonseca, 2011).
No período imperial o ensino de História foi organizado pela elite política da época,
fazendo que ele fosse usado conforme seus anseios em uma tentativa de legitimar
seu poder político, conforme salienta Fonseca (2011):
a afirmação das identidades nacionais e a legitimação dos poderes políticos
fizeram com que a História ocupasse posição central no conjunto de
disciplinas escolares, pois cabia-lhe apresentar às crianças e aos jovens o
passado glorioso da nação e os efeitos dos grandes vultos da pátria
(FONSECA, 2011, p. 24).

Ademais, e ainda sobre o uso do ensino de História pela elite política Brasileira,
de acordo com Bittencourt (2013, p. 185), “o ensino de História do Brasil está
associado, inegavelmente, á construção da identidade nacional. Nacionalismo
patriótico, cultos a heróis nacionais e festas cívicas são alguns dos valores que, na
escola, se integram ao ensino de História do Brasil [...]”. Assim, entende-se que a
História passa a ter como eixo temático central o estado-nação, ou seja, o ensino de
História a serviço de uma construção de uma memória e identidade nacional.
Nesse processo, no Brasil como disciplina a História vai surgir no século
XIX com influência direta da História francesa fazendo com que o ensino de História
tornasse uma espécie de apêndice do modelo francês e um repositório de biografia
de grandes homens (Nadai, 1993). Ao instituí programas para ser ensinado na
disciplina História, a elite política tinha como base em fazer a transmissão de uma
memória histórica que constituísse uma legitimação de tradições nacionais
(Bittencourt, 2012). Com a instalação do governo republicano essas tradições
nacionais se intensificam ainda mais com a influência do positivismo, a respeito
desse processo Nadai (1993), comenta que:
a república, desde o início, tratou de cuidar da constituição da galeria dos
heróis nacionais, pela instituição tanto dos feriados e festas cívicas quanto
pela seleção dos personagens a serem cultuados [...]. O conceito de fato
histórico, a neutralidade e objetividade do historiador/professor ao tratar o
social, o papel do herói na construção da Pátria, a utilização do método
positivo permearam tanto o ensino quanto a produção histórica [...]. Essa
forma de ensino, determinada desde sua origem como disciplina escolar, foi
o espaço da história oficial na qual os únicos agentes visíveis do movimento
social eram o Estado e as elites (NADAI, 1993, p. 151 – 152).

E, é exatamente nesse período republicano de se cultuar vultos e heróis
que surgi a figura de Francisco Xavier da Veiga Cabral, o Cabralzinho, que por
“liderar” a reação brasileira no dia 15 de maio de 1895 contra os franceses na vila do
Espírito Santo do Amapá (atual município de Amapá) e matar o capitão – tenente
francês Lunier com seu próprio revólver, é reconhecido pelo governo brasileiro como
herói nacional e general honorário do exército brasileiro (Reis, 1949; Meira, 1975). A
ideia da elite paraense era que Cabralzinho fosse um símbolo que constituísse uma
identificação coletiva no extremo norte com objetivo de se legitimar a república que
estava nascendo, sendo ele inserido no ensino como um exemplo de patriotismo.
Ao passar dos anos os professores começaram a criticar os alicerces
desse ensino baseado na construção de uma memória e identidade nacional através
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da formação de uma Estado-Nação e de grandes vultos. Mas com o regime ditatorial
a partir de 1964, a história com a Geografia acabara perdendo sua autonomia para
uma disciplina inspirada em escolas norte-americanas visando a integração do
indivíduo na sociedade, essa nova disciplina foi denominada de Estudos Sociais
(Bittencourt, 2009). Com a redemocratização, o ensino de História volta a sofrer
mudanças, a História volta a ter sua autonomia em meio a conflitos, pois os
professores queriam muito mais que pacotes educacionais que orientasse o ensino,
queriam uma participação efetiva na construção do currículo escolar. Bittencourt
(2009), destaca que:
as condições políticas e culturais exigiam um repensar das condições de
trabalho do professor e seu papel na vida escolar, mas era igualmente
urgente estabelecer novas formas de relações pedagógicas para possibilitar
diálogos com alunos cujo perfil era bastante diferente de outros momentos
da história escolar brasileira [...] (BITTENCOURT, 2009, p. 13).

Essas mudanças chegaram com a introdução da Lei de Diretrizes e bases
de 1996, fez que tanto o governo federal e os governos estaduais produzissem
currículos com mudanças significativas e inéditas que introduziram temas como
História Local, História dos Povos Indígenas e dos Afrodescendentes que antes
eram esquecidos pelas propostas curriculares oficiais (Bittencourt, 2018). No estado
do Amapá foram formuladas algumas propostas para a diversificação curricular e
para a implementação da História Local que atendesse a uma reforma do ensino no
Estado.
No ano de 1999 alguns técnicos da Secretaria do Estado da Educação –
SEED em conjunto com estudiosos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
– PUC – SP, elaboraram uma coletânea com três volumes para servi como material
de apoio ao currículo do ensino básico do Amapá. O volume 1 O ENSINO DE 1ª A
4ª SÉRIES: as disciplinas, as habilidades, o volume 2a O ENSINO DE 5ª A 8ª
SÉRIES: as disciplinas, as habilidades, e o volume 2b O ENSINO DE 5ª A 8ª
SÉRIES: as disciplinas, as habilidades. O material serve mais de apoio pedagógico
do que uma proposta, pois não há uma listagem de conteúdos fechados em si, mas
eixos, noções e conceitos da História que devem nortear o trabalho docente em sala
de aula como: tempo social, relações sociais, sujeitos históricos e memória social
(SEED, 2000).
A disciplina História aparece nos dois primeiros volumes, sendo que no
volume 1, os conteúdos e atividades são articulados e baseados na organização
social e temporal do aluno. Já no volume 2ª os conteúdos giram em torno da
organização do trabalho no Brasil e na América articulando-se com temas como
poder, direitos políticos e cidadania, não há nenhuma menção a construção de
identidade baseada na figura do “herói” Cabralzinho. Para o ensino médio o manual
da SEED (2000) indica que:
o desenvolvimento do conteúdo de referência proposto articula-se em torno
da produção da memória da nação e os processos de internacionalização,
discutindo a constituição da memória oficial e de outras memórias sobre a
nação e nacionalidade, e suas articulações no interior dos processos de
internacionalização e mundialização das relações entre as nações na
história contemporânea (SEED VOL. 2A, 2000, p. 71).

Percebe-se que a partir do ensino médio o manual começa abrir espaço
de forma indireta para trabalhar em sala de aula Cabralzinho, pois ele faz parte de
uma construção de memória oficial no Amapá, sendo produto da imprensa e da elite
política paraense. Tentando se adequar ao artigo 26 da Lei 9394/96 que estabelece
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a parte diversificada do currículo e a lei estadual n° 1183, de 03 de janeiro de 2008,
que institui a disciplina História do Amapá no currículo estadual, a SEED –
Secretária de Educação do Estado do Amapá em 2010 elaborou outro documento
curricular para a educação básica. Segundo o Plano Curricular (2010):
nesta proposta, optou-se em manter-se a exposição cronológica dos
eventos históricos consagrados pela historiografia, contextualizando-os com
a realidade do aluno, por meio dos quais os alunos são levados a perceber
todos os meandros da construção do conhecimento histórico, instados a se
envolver nas problemáticas comuns ao presente e ao passado ou vice versa
estudado e encorajados a assumir atitudes que os levem a posicionarem-se
como cidadãos [...] (SEED, 2010, p. 203).

Diferente de 2000, agora a SEED – AP, no Plano Curricular de 2010,
propõe um conjunto de assuntos a serem ministrados em sala de aula. Desde a 1ª
série do ensino fundamental ao 3° ano do ensino médio há uma tentativa de
incorporação da História do Amapá, em referência aos assuntos que tratam de
Cabralzinho somente aparece na 8ª série no eixo estruturante coronelismo,
nacionalismo e totalitarismo no item 1.3.2 o contestado franco-brasileiro (SEED,
2010). É notório ressaltar que nenhum momento a figura “heroica” de Cabralzinho é
mencionado no Plano Curricular de 2010, vindo a confirmar o pensamento de
Bittencourt (2018, p. 142), “os velhos marcos históricos estão sendo revistos, mesmo
que paulatinamente [...]”. É o sinal de uma nova política educacional que atende aos
anseios da sociedade em si, do que da elite política.
Outro fator importe é que os assuntos referentes a História Local foram
inseridos na disciplina História e não em uma disciplina nova como determinar a lei
n° 1183, de 03 de janeiro de 2008. Isso só ocorreu com a resolução do Conselho
Estadual de Educação nº 56, de 25 de agosto de 2011, criando o componente
curricular intitulada de Estudos Amapaenses e Amazônicos – EAA (SEED, 2016).
Nesse sentido, em 2016 foi lançada uma nova proposta curricular do Estado do
Amapá que separou a História geral e do Brasil da História Local, denominada de
Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Amapá.
O assunto referente ao contestado franco-brasileiro ao qual se insere o
sujeito histórico Cabralzinho é proposto para o 7° ano no eixo: As primeiras
povoações e o processo de ocupação e formação da sociedade amapaense. De
acordo com a Diretriz Curricular (2016, n. p.), “Sub-eixo: Calçoene e o contestado
Franco-amapaense. Competências e Habilidades: - Entender a relação de conflito
entre Brasil e França em torno do ouro de Calçoene e seus desdobramentos”. Mais
uma proposta curricular que não menciona o “herói” nacional Cabralzinho,
colocando-o em sub tema de um processo histórico que envolve vários sujeitos
históricos e não somente ele.
Mas, surgiu uma inquietação nesse processo, pois criou-se uma disciplina
sem suporte material para a transposição didática dela, ou seja, livros didáticos que
possam auxiliar o professor em sala de aula. O livro didático tem um papel
fundamental, pois é através dele é repassado os conhecimentos de uma
determinada época, sistematizando e privilegiando os conteúdos inseridos nas
propostas curriculares (Bittencourt, 2009). Durante a pesquisa foi encontrado dois
livros didáticos e uma coletânea para auxiliar no ensino fundamental anos finais em
relação aos estudos da História Local.
O primeiro foi publicado em 2011 dos autores Marcelo André Soares e
Maria Emília Brito Rodrigues, denominado de AMAPÁ: vivendo a nossa história,
publicada em duas edições pela Base Editorial de Curitiba – PR. O material foi
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direcionado para o 4° e o 5° ano do ensino fundamental anos iniciais, em referência
ao personagem “heroico” Soares e Rodrigues (2011) afirmam que:
[...] o episódio da resistência amapaenses aos franceses acabou
transformando Cabralzinho em um grande herói. É importante lembrar que o
relatório da chacina foi feito pelo próprio Cabralzinho. O depoimento da
possível única sobrevivente da chacina, Inês Valeriana de Souza Magave,
que, na época do ocorrido, estava com 8 anos de idade, é objeto de dúvidas
sobre a verdadeira participação de Cabralzinho (SOARES; RODRIGUES,
2011, p. 51).

Ao mesmo tempo que os autores mencionam que ele se transformou em
“herói”, eles colocam em dúvida a participação de nosso ilustre personagem
“heroico”, levando o professor e o aluno a refletirem sobre o real processo de
transformação de Cabralzinho em “herói” e formação da sociedade amapaense no
sentido político, social e cultural da disciplina História. O outro livro didático é de
autoria do Prof. Dr. Manoel de Jesus de Souza Pinto, intitulado de Conhecendo o
Amapá publicado pela editora cultural de Belém do Pará no ano de 2016. No referido
livro o autor em nenhum momento coloca nosso personagem como herói, descreve
a fuga dele para o mato, assim Pinto (2016) descreve que:
no dia 15 de maio de 1895, a vila é invadida. Ao ser procurado por soldados
franceses, Cabralzinho reage a prisão; e seus seguidores atingem
mortalmente o comandante Lunier, responsável pela canhoneira Bengali
que dava suporte à operação. Ao perceber a baixa inicial, mais reforço
militar chega para os franceses. Em número inferior, Cabralzinho e seu
grupo fogem para as matas da região. Objetivando vingar a morte do
comandante, casas são queimadas e inúmeras pessoas são assassinadas
na vila, um verdadeiro massacre [...] (PINTO, 2016, p. 58).

Pinto (2016), não menciona Cabralzinho como “herói”, pelo contrário
descreve que no momento de reação brasileira contra os franceses ele evadiu-se do
local em um ato de não muita coragem. O interessante é que o autor apesar de não
mencionar o personagem como herói, mas reproduz duas iconografias das estatuas
de Cabralzinho, a que está no local do combate no município de Amapá (2016, p.
58) e, a que está bem ao centro da praça que leva seu nome em Macapá (2016, p.
59). Cada vez mais que se aumenta a produção acadêmica sobre o assunto,
percebemos uma desconstrução desse heroísmo de nosso personagem que foi
criado pela elite e imprensa paraense, e o resultado conseguimos observar nas
produções didáticas existentes.
Outro material didático que encontramos durante a pesquisa foi uma
coletânea em Portable Document Format – PDF, intitulada Estudos Amapaenses e
Amazônicos – EAA de autoria do Prof. Mestre Rosinai Amanajás Pena de 2018, que
foi produzida para o Colégio Militar Antônio Messias localizado em Macapá – AP. A
obra é composta por quatro volumes, um volume para cada ano do ensino
fundamental séries finais (6° ao 9° ano). No que diz respeito ao “heroísmo” de
Cabralzinho, o assunto está proposto para o 7° ano, e o autor relata que:
as declarações do capitão Lunier foram ouvidas com bastante clarezas.
Diante da negativa de Cabralzinho, formou-se o combate. Com poucos
minutos, os amigos de Cabral começaram a vir, e oitenta homens,
comandados pelo capitão Lunier, começaram a lutar descontroladamente,
talvez por causa da morte de seu comandante [...]. Se Cabralzinho matou
ou não Lunier com a própria pistola do gerdarme francês, agora o fato não
interessa [...]. Cabralzinho percorre o sul do país como herói nacional e
defensor da Pátria. Mas a imprensa francesa insiste em declarar
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Cabralzinho culpado [...]. Francisco Xavier da Veiga Cabral hoje figura no
cenário nacional como um dos heróis, reconhecido pelo Exército Brasileiro
que lhe outorgou a patente de “general honorário”, e pela Maçonaria, a
quem pertencia como membro (PENA, 2018, p. 34).

Para o autor não importa se Cabralzinho matou ou não o soldado francês
e principalmente com sua própria pistola, interessante pois o maior argumento de
autores como Reis (1949) e Meira (1975) para o “heroísmo” é o assassinato de
Lunier com seu próprio revolver e a reação contra a invasão francesa do dia 15 de
maio de 1895, ademais Miceli (1988, p. 12) nos lembra que, “é fundamental que se
procure saber sempre por quem determinado personagem histórico é considerado
herói; por que ele merece essa classificação [...]”. É necessário sim a investigação
histórica em torno da figura de Cabralzinho, pois precisamos em sala de aula
desenvolver diferentes abordagens para que o aluno compreenda o porquê de ele
ter se transformando em “herói” por alguns historiadores e pela imprensa paraense.
Nesse processo é relevante não esquecer que um dos objetivos do ensino de
História é ensinar a pensar e refletir historicamente.
Com o advento da Base Nacional Comum curricular – BNCC, o governo
do Estado do Amapá por meio da SEED, retirou o componente curricular Estudos
Amapaenses e Amazônicos – EAA e incorporou novamente no currículo de História,
indo de encontro a lei n° 1183 de 03 de janeiro de 2008 que criou a disciplina
História do Amapá no banco escolares do Estado. Assim, foi criado o Referencial
Curricular do Amapá – RCA. De acordo com o Referencial Curricular (2020), o
assunto que insere Cabralzinho é proposto para o 8° ano na:
UNIDADE TEMÁTICA: O Brasil no século XIX. OBJETOS DE
CONHECIMENTO: Territórios e fronteiras: a Guerra do Paraguai.
HABILIDADES (EF08HI17) Relacionar as transformações territoriais, em
razão de questões de fronteiras, com as tensões e conflitos durante o
Império. Estudar as disputas territoriais na região do atual Amapá (SEED,
2020, p. 526).

Habilidades meia que confusa, pois o aumento das tensões na região do
contestado franco-brasileiro, a descoberta do ouro em Calçoene em 1893, a criação
do Triunvirato, a prisão de Trajano por Cabralzinho, a morte de Lunier e a reação
brasileira em 1895, o arbitrariamento internacional e o laudo suíço em 1900, são
fatos históricos que ocorreram durante o regime republicano, sendo que o principal
objeto de conhecimento se dá em torno da Guerra do Paraguai. Horn e Germinari
(2006, p. 120), argumentam que, “a História Local no ensino não deve ser tratada
apenas como um conteúdo a ser ensinado, mas constituir-se em uma estratégia
pedagógica, que trate metodologicamente os conteúdos a partir da realidade local
[...]”. E, é exatamente aí, que o Referencial Curricular é retrógado, pois além de
retirar o componente Estudos Amapaenses e Amazônicos – EAA dos bancos
escolares, houve uma preferência aos assuntos de História Mundial (ou Geral) e do
Brasil, do que dos assuntos da História Local.
Optar pela História Local é da voz a vários sujeitos históricos que ficam
esquecidos no emaranhado de conteúdos que acabam fugindo da realidade e do
cotidiano do educando, com a História Local o professor evitará uma amnésia da
sociedade atual (Bittencourt, 2009). Um dos personagens que de certa maneira é
esquecido nas aulas de História, é exatamente nosso ilustre personagem “heroico”
Francisco Xavier da Veiga Cabral, o Cabralzinho. Em pesquisa de campo Viana e
Silva (2012, p. 130) já demostravam que, “[...] o assunto sobre o “heroísmo” de
Cabralzinho era pouco trabalhado por 59% dos entrevistados, e 18% disseram que
nem estudaram e apenas 23% que o assunto era bem trabalhado”. Nesse sentido,
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foi realizado uma pesquisa com os profissionais de História para se tentar
compreender se eles consideram Cabralzinho “herói” e se trabalham tal heroísmo
em sala de aula, ou seja, tentar mostrar uma visão panorâmica sobre a figura
“heroica” de Cabralzinho no ensino de História.
Com perguntas objetivas e diretas a pesquisa traçou um pequeno perfil
dos entrevistados, sendo que 72, 8% se formaram em instituições de ensino superior
pública e 27,2% em instituições privadas. A pesquisa revelou que 81, 6% dos
entrevistados ministram aulas somente na rede pública, 8, 7% na rede privada de
ensino e 9, 7% tanto na pública quanto na privada, ou seja, a maior parte dos
entrevistados se formaram e ministram aula de História na rede pública de ensino.
Desse modo a pesquisa revelou os seguintes dados sobre o “herói” Cabralzinho em
sala de aula:
1ª – Você considera Cabralzinho Herói?

Fonte: Pesquisa de Campo.

2ª – Em suas aulas, você trabalha Cabralzinho como Herói?

Fonte: Pesquisa de Campo.

3ª – Você acredita se Cabralzinho não tivesse se envolvido na reação brasileira
contra a invasão francesa em 1895, o território que hoje corresponde ao Amapá
seria francês?

Fonte: Pesquisa de campo.

4ª – Você concorda com o feriado estadual do dia 15 de maio em homenagem ao
Cabralzinho?
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Fonte: Pesquisa de Campo.

5° - Em sua opinião, é importante trabalhar em sala de aula a figura de Cabralzinho
como Herói?

Fonte: Pesquisa de Campo.

A pesquisa não poderia começar se não pela mais emblemática pergunta
que se possa fazer a um historiador atualmente: Você considera Cabralzinho herói?
Os 65% que responderam “não”, mostra em que direção o ensino de História no
Amapá está tomando, ou seja, ele está cada vez mais se desvinculando do ensino
baseado no culto a personagens que foi instituído no final do século XIX e do século
XX. A resposta da segunda pergunta veio a confirmar isso, quando 61% dos
professores já nem mais trabalha ele como o centro do processo histórico das
disputas territoriais que ocorreu na região que corresponde hoje o Amapá.
Atualmente se dá importância a todos os sujeitos históricos de diferentes classes
sociais, pois ao socializar o conhecimento histórico e preparar as futuras gerações
para a produção de novos conhecimentos é um papel fundamental no ofício do
professor de História (Oriá, 2009).
Na terceira resposta sobre o envolvimento de Cabralzinho na reação
contra a invasão francesa, no qual 51% dos professores acreditam que se ele não
tivesse se envolvido o Brasil teria perdido o território que hoje é o Amapá, apesar da
maioria não considerar ele como herói, mas dar-se uma devida importância ao
nosso personagem, pois o mesmo era líder do triunvirato e se não fosse sua astúcia
em divulgar o ocorrido para o Ministério das Relações Exteriores e principalmente
para a imprensa paraense o litigio se estenderia por mais tempo (Silva, 2012). Na
quarta resposta sobre o feriado do dia de Cabralzinho que foi instituído pela lei
estadual nº 2.213, de 11 de julho de 2017, 51% não concordam e 49% concordam
com o feriado, algo contraditório já que 65% não consideram ele como herói, em sua
crítica sobre a invenção das tradições, Hobsbawm (2012) pontua que,
por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, normalmente
reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de
natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de
comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma
continuidade em relação ao passado [...] (HOBSBAWM, 2012, p. 12).
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Durante o processo de implementação da república e da ditadura civil –
militar no Brasil foram criados feriados como símbolos de uma institucionalização da
memória nacional (Bittencourt, 2012), nessa prática de repetição (pois o feriado é
todo ano), a ideia é que a sociedade possa criar uma tendência patriótica puramente
romantizada e passar a defender o personagem histórico em questão. Assim, é a
repetição sentimental a favor da perpetuação dos símbolos, antes o citado feriado
era apenas comemorado no município de Amapá com desfile e saudações cívicas,
mas a figura “heroica” de Cabralzinho foi caindo no esquecimento por motivos que
os novos historiadores envolvidos na chamada Nova História, começaram a produzir
narrativas desmitificando esse heroísmo, fundamentados em documentos,
depoimentos e novas fontes históricas. Mas a elite política amapaense tenta manter
vivo na história e na mente da sociedade amapaense tal “heroísmo” por meio de
uma repetição institucionalizada que só tem sentido para a sociedade porque é
feriado, pois muitos não vão para o trabalho.
Na quinta e última resposta, 60% dos entrevistados acreditam que não é
importante trabalhar o “heroísmo” de nosso ilustre personagem histórico em sala de
aula, de fato o assunto Herói em sala de aula como nos centros acadêmicos já não
despertar tanta sedução como no passado, pois a partir de análises de autores
como Carvalho (2009) e Hobsbawm (2012), passaram a ser entendidos como
símbolos de manipulação e não mais de salvação. A figura de Cabralzinho como
herói vem sendo questionada a muito tempo, e, esse questionamento chegou a sala
de aula, a partir das transformações que o ensino de História vem sofrendo atrás de
seu empoderamento e do distanciamento da elite política que tenta utilizar o ensino
como um repositório de biografias e datas a serviço de seus interesses.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo partiu de indagações que sempre ocorrem quando chega o dia
15 de maio, considerado o dia de Cabralzinho no Amapá, pois sou chamado com
constante frequência para dar entrevista e fazer comentários sobre o personagem
“heroico” Cabralzinho. E no ano de 2020 fui “apontado” por algumas pessoas de ser
uns dos três historiadores que não consideram ele como herói. Diante dessa
problematização, procurei fazer a pesquisa entre os profissionais de História da
educação básica, no qual são responsáveis pela transposição didática das
narrativas históricas que são produzidas nas universidades e pela elaboração dos
documentos curriculares que orientam o ensino de História no estado.
A pesquisa de campo, foi composta por um questionário com perguntas
objetivas, para tentar entender realmente se os profissionais não consideram
Cabralzinho herói. Mesmo se utilizando dessa metodologia, apareceu certos
comentários e três chamou-me bastante atenção, o primeiro, ao convidar o
profissional a responder a pesquisa ele questionou: “por que a pesquisa? O Amapá
não pode ter seu herói como os outros estados?”. O mito do herói foi tão entranhado
no ensino de História, que parece até uma competição, onde todos os estados
precisam ter um representante no panteão cívico, independente de quem seja e do
que ele fez. No momento que a historiografia amapaense (acadêmica) avança
quebrando certos paradigmas como o do herói nacional, ainda existe profissionais
que vê Cabralzinho com um certo fetiche.
O mito do herói pode ser utilizado como metodologia em sala de aula,
mas de uma forma que faça uma articulação entre o conhecimento histórico e o
conhecimento escolar, lembrando que ele não é o objeto central do processo
histórico e que existe outros sujeitos históricos que devem ser lembrados na
produção do conhecimento. É necessário dar voz a esses sujeitos históricos para
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desafiar esses modelos ideológicos (no caso o herói) para se chegar ao um ensino
cada vez mais plural, dando acesso ao aluno outras formas de pensar e refletir
criticamente o conhecimento histórico que é sintetizado nas propostas curriculares
que chegam aos bancos escolares.
O segundo comentário que chamou atenção foi: “Cabralzinho é a maior
farsa da historiografia amapaense!”. Alguns historiadores como Cardoso (2008) e
Raiol (1992) alertam que ele é uma criação mal feita da elite paraense em um
momento que o regime republicano precisava se consolidar pelo território nacional.
Portanto, o processo de transformação de Cabralzinho em “herói” foi uma via de
mão dupla, a república usou a imagem dele, e, ele inteligente e astuto como era,
usou a república para se promover. Em sala de aula quando anuncia que o assunto
a ser trabalhado é Cabralzinho, incrivelmente sempre se ouve a frase: “mato ou
morro!? Como não tinha morro ele correu para o mato”, a imagem de nosso
personagem “heroico” é vinculada a um ato de covardia por ele ter se retirado para o
mato durante a invasão francesa em 1895.
A elite e a impressa amapaense que vincula a imagem dele como “herói”,
esquece que ao fugir para o mato, ele abandonou cerca de 40 pessoas que foram
cruelmente assassinadas pelos franceses ou se preferir como citar Meira (1975),
“foram massacrados”. Se formos levar em consideração o conceito de herói na
História, como considerar Cabralzinho herói? Como não vincular a imagem desse
senhor ao um herói as avessas? Deve ser lembrado que o mito do herói está
vinculado a corrente de pensamento positivista, ele foi introduzido no ensino de
História para gerar verdades ditas “absolutas e eternas”, ou seja, o herói é um mito,
um instrumento ligado a ideologias políticas, pois são fácies de serem introduzidos
na sociedade, mesmo o candidato a herói não merecendo o título como é o caso.
O terceiro comentário que me chamou atenção foi: “não considero ele
herói, mas adoro e curto um feriado!”. Nesse pensamento pode-se observar que o
objetivo principal do feriado não encontrou ressonância em boa parte da sociedade
amapaense, pois a maioria comemorar o feriado porque não vai trabalhar, o dia
tornou-se sinônimo de descanso, ficando de lado o real sentido dele. Esse processo
se dá em questão que boa parte dos profissionais em História não enxergarem o
nosso personagem histórico como herói e trabalham (quando trabalham) em sala de
aula com a desmistificação de algo que foi inventado por paraenses e “empurrado a
goela abaixo” nos amapaenses.
De modo geral, considera-se importante trabalhar o “heroísmo” de
Cabralzinho em sala de aula, assim pode-se confrontar as ideias que pernearam a
construção da nação e da sociedade amapaense, sendo a sala de aula um
importante local de debate e construção de conhecimento. Este confronto
relacionado ao mito do herói em nossa sociedade amapaense precisa ser
direcionado ao processo de tentativa de se criar uma identidade em uma região que
por muitos anos foi esquecida pelos governos de Portugal, França e Brasil e não
partindo simplesmente de uma pessoa que criou patrimônios, pois veio para área
contestada atraído pelo ouro e tinha interesses pessoais acima dos locais.
Há muitas controvérsias sobre esse “heroísmo” até mesmo por autores
que consideram ele herói, como Picanço (1981) que diz que a tradição oral do
município de Amapá palco do conflito diz que foi Epifhânio Pedro da Luz que matou
o comandante francês, já Pennafort (1984), nos traz depoimentos que dizem que foi
Chico Preto (Francisco Rezende) e Raiol (1992) a partir de entrevista com uma
sobrevivente revela que foi um preso chamado de Félix. Até Cabralzinho em seu
relatório ao ministro das Relações Exteriores na época, não deixa claro se ele matou
ou não o comandante francês, já que ele menciona que o francês levou tiros de
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rifles, como a tradição oral citada pelos autores Picanço (1981), Pennafort (1984) e
Raiol (1992).
Nesse processo, é necessário que o ensino de História seja um campo
fértil de diálogo opondo a História construída pela elite política e propagada pela
imprensa e nas redes sociais como memória oficial sem nenhum estudo
metodológico e científico. Diante do exposto, é necessário que o profissional de
História lute e ensine contra a vulgarização da História, colocando o “heroísmo” de
Cabralzinho sob suspeita e indicando aos alunos o processo que cerca a construção
do herói na formação do Brasil republicano e ditatorial. O professor de História
precisa trabalhar análises críticas em sala de aula, para que o ensino tenha um
enfoque mais amplo que um mero fetiche por personagens criados pela elite política
para fins de manipulação.
REFERÊNCIAS
AMAPÁ, Lei n° 1183, de 03 de janeiro de 2008. Que Autoriza o Poder Executivo a
instituir no Ensino Fundamental e/ou Médio da Rede Pública Estadual de Ensino a
Disciplina
História
do
Amapá.
Disponível
em:
http://www.al.ap.gov.br/ver_texto_lei.php?iddocumento=23589. Acesso: 15/06/2020.
AMAPÀ, Lei nº 2.213, de 11 de julho de 2017. Que Institui Feriado Estadual o dia
15
de
maio
"Dia
de
Cabralzinho".
Disponível
em:
http://www.al.ap.gov.br/ver_texto_lei.php?iddocumento=77794. Acesso: 15/06/2020.
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: Fundamentos e
Métodos. 3ª Ed. São Paulo: Cortez, 2009.
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Capitalismo e Cidadania nas Atuais
Propostas Curriculares de História. In: BITTENCOURT, Circe (org.). O Saber
Histórico na Sala de Aula. 11° ed., 3ª reimpressão – São Paulo: Contexto, 2009.
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. As “tradições nacionais” e o ritual das
festas cívicas. In: PINSKY, Jaime (Org.). O Ensino de História e a Criação do
Fato. 14 ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2012. P. 53-92.
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Identidade Nacional e Ensino de História
do Brasil. In: KARNAL, Leandro (Org.). História Na Sala de Aula: conceitos,
práticas e propostas. 6ª Ed. 3ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2013. P. 185204.
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Reflexões Sobre o Ensino de História.
Estudos Avançados 32 (93), 2018.
CARDOSO, Francinete do Socorro Santos. Entre Conflitos, Negociações e
Representações: O Contestado Franco-Brasileiro na Última década do Século
XIX. Belém. Associação das Universidades Amazônicas, 2008.
CARVALHO, José Murilo. A FORMAÇÃO DAS ALMAS: o imaginário da república
no Brasil. São Paulo. Companhia das Letras, 2009.
FONSECA, Thais Nivia de Lima e. História & Ensino de História. 3 ed. Belo
Horizonte: Autêntica Editora, 2011.
HOBSBAWM, Eric. INTRODUÇÃO: a invenção das tradições. In: HOBSBAWM, Eric;
RANGER, Terence (orgs). A Invenção das Tradições. [Ed. Especial]. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2012.
HORN, Geraldo Balduíno; GERMINARI Geyso dongley. O ENSINO DE HISTÓRIA E
SEU CURRÍCULO: teoria e método. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006.
MEIRA, Silvio. Fronteiras Sangrentas: Heróis do Amapá. Rio de Janeiro, 1975.
MICELI, Paulo. O Mito do Herói Nacional. São Paulo: Contexto, 1988.
154

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

NADAI, Elza. O ENSINO DE HISTÓRIA NO BRASIL: trajetória e perspectiva.
Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 13, n° 25/26, p. 143 – 162, set 92/ago.
93.
ORIÁ, Ricardo. Memória e Ensino de História. In: BITTENCOURT, Circe (org.). O
Saber Histórico na Sala de Aula. 11° ed., 3ª reimpressão – São Paulo: Contexto,
2009.
PENA, Rosinai Amanajás. Estudos Amapaenses e Amazônicos – EAA – 7° ano.
[arquivo pdf], Macapá – AP, 2018.
PENNAFORT, Hélio. Estórias do Amapá. Macapá: Imprensa Oficial, 1984.
PICANÇO, Estácio Vidal. Informações Sobre a História do Amapá (1500 – 1900).
Macapá: Imprensa Oficial, 1981.
PILETTI, Claudino; PILETTI, Nelson. História da Educação: de Confúcio a Paulo
Freire. 1ª Ed. 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2013.
PINTO, Manoel de Jesus de Souza. Conhecendo o Amapá. 1ª ed. Belém, PA:
Cultural Brasil, 2016.
RAIOL, Osvaldino. A Utopia da Terra: Na Fronteira da Amazônia: A Geopolítica e
o Conflito Pela Posse da Terra no Amapá. Macapá: Editora Gráfica O DIA Ltda,
1992.
REIS, Arthur Cezar Ferreira. Território do Amapá: Perfil histórico. Rio de Janeiro:
Departamento de Imprensa Nacional, 1949.
SEED, Secretaria de Educação do Estado do Amapá. O Ensino de 1ª a 4ª Séries:
as disciplinas, as habilidades, Volume 1. Macapá: CEFORH, 2000.
SEED, Secretaria de Educação do Estado do Amapá. O Ensino de 5ª a 8ª Séries:
as disciplinas, as habilidades, Volume 2a. Macapá: CEFORH, 2000.
SEED, Secretaria de Educação do Estado do Amapá. O Ensino de 5ª a 8ª Séries:
as disciplinas, as habilidades, Volume 2b. Macapá: CEFORH, 2000.
SEED, Secretaria de Educação do Estado do Amapá. PLANO CURRICULAR DA
EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ (8 ANOS). Macapá, 2010.
SEED, Secretaria de Educação do Estado do Amapá. Diretrizes Curriculares da
Educação Básica do Estado do Amapá. Macapá, 2016.
SEED, Secretaria de Educação do Estado do Amapá. Referencial Curricular do
Amapá – RCA. Macapá, 2020.
SILVA, Diovani Furtado da. CABRALZINHO: como um baixinho foragido e
astuto virou herói. Artigo (Especialização História do Amapá) – Centro Universitário
UNINTER, Macapá – AP, 2012.
SOARES, Marcelo André; RODRIGUES, Maria Emília Brito. AMAPÁ: vivendo
nossa história. 2ª ed. – Curitiba, PR: Base Editorial, 2011.
VIANA, Jonathan; SILVA, Diovani. CABRALZINHO: a construção do mito de um
herói inventado na sociedade amapaense. 1ª ed. Saltos, SP: Schoba, 2012.

155

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

OFICIAIS DE ALTA PATENTE: VIDAS E TRAJETÓRIAS CONSTRUÍDAS NO
INTERIOR DA CASERNA
Fabíola Peres de Souza104
Resumo: O objetivo do texto a ser desenvolvido é acompanhar a trajetória dos
militares do exército brasileiro, que iniciaram suas carreiras a partir da década de
1910 e tornaram-se oficiais de alta patente. Apresentaremos a construção de um
corpus documental constituído com base nos princípios prosopográficos, ou seja,
acompanhar os diferentes aspectos da vida de um indíviduo, nesse caso: ascensão
à patentes, relações interpessoais e conflitos internos. Assim, compreenderemos os
entrelaçamentos entre promoções, relações pessoais e posicionamento político no
interior da caserna.
Palavra-chave: militares, exército brasileiro, prosopografia, carreira
Introdução
O texto apresentado é parte do meu trabalho de dissertação de Mestrado,
intitulado Militares de carreira: prosopografia do oficialato brasileiro (1900-1954). A
pesquisa teve seu início a partir do projeto Visões do Golpe, da Fundação Getúlio
Vargas, sob a coordenação de Maria C. D’ Araújo , Gláucio A. D. Soares e Celso
Castro. Parte dessa obra foi organizada a partir de doze depoimentos de militares
atuantes no golpe civil militar de 1964. A narrativa desses militares despertaram o
nosso interesse para questões especificas: De que maneira está organizada a
carreira militar de um aspirante- a- oficial do exército? Quais os elementos comuns
entre os oficiais ingressantes no exército em meados de 1900? A que armas
pertenciam, qual escola de origem? Qual a relevância das suas relações
interpessoais? Qual a origem familiar ou social desses jovens?
Para tal análise utilizamos o método prosopográfico que, grosso modo, nos
permite pesquisar sobre um grupo de pessoas por meio de buscas em fontes
históricas (BULST,2005). Além da obra Visões do Golpe, encontramos no Dicionário
histórico biográfico-brasileiro pós-1930 (DHBB), nossa principal fonte, verbetes com
o histórico de vários militares do exército brasileiro. Nessa documentação
encontramos uma diversidade de informações, pessoais e profissionais, observamos
que a cada biografia constavam dados referentes a relações profissionais e
interpessoais entre militares, ou seja, transferências de postos, relações de
subordinação e insubordinação, conflitos de caráter pessoal, entre outros. Assim,
seguimos a trajetória de cada aspirante e seus colegas de caserna para
compreender o funcionamento da instituição.
O corpus documental foi organizado a partir da análise da carreira de 105do
exército brasileiro, assim acompanhamos a trajetória desses indivíduos com base
104
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105 Adyr Fiúza de Castro, Álvaro Fiúza de Castro, Albino Silva, André Trifino Correia, Anor Teixeira dos
Santos, Antonio Bandeira, Amauri Kruel, Afonso Augusto Albuquerque Lima, Aurélio Lira Tavares,
Alcides Gonçalves Etchegoyen, Adalberto Pereira dos Santos, Alfredo Malan d’Angrogne, Alfredo
Souto Malan, Alfredo Augusto Ribeiro Júnior, Antônio José de Lima Câmara, Antero de Matos Filho,
Artur Duarte Candal Fonseca, Artur da Costa e Silva, Ariel Paca da Fonseca, Augusto César de
Castro Muniz de Aragão, Augusto Inácio do Espírito Santo Cardoso, Antônio Carlos da Silva Murici,
Álvaro Alves da Silva Braga, Benedito Olímpio da Silveira, Carlos Alberto da Fontoura, Carlos de
Meira Mattos, Carlos Luís Guedes, Cyro Guedes Etchegoyen, Ciro do Espírito Santo Cardoso,
Canrobert Pereira da Costa, Delso Mendes da Fonseca, Dirceu de Araújo Nogueira, Dulcídio do
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nas metafontes mencionadas anteriormente. Quatro tabelas foram organizadas
contendo informações referentes a vida pessoal e profissional desses homens, a
primeira tabela corresponde aos dados de identificação :Nome, ano de nascimento,
cidade de nascimento, estado de nascimento, filiação, profissão do pai e da mãe,
conjugê, nome da escola de formação e data de falecimento.
A segunda tabela busca especificar o percurso profissional no interior do
exército, ou seja, acompanhamos a ascensão na patente e datas de cada promoção.
O individuo inicia a sua carreira como aspirante-a-oficial, após vinclula-se a uma
arma ( artilharia, infantaria, cavalaria, engenharia, entre outras), posteriormente,
conforme o seu desempenho irá ascender hierarquicamente a cada patente:
segundo tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, generalde-brigada, generalde-divisão , general-de-exército e marechal.
As duas últimas foram organizadas a partir dos cargos e funções exercidos,
bem como, condecorações recebidas ao longo da carreira. A coleta, organização,
sistematização e cruzamento dos dados foram pensadas de modo objetivo, ou seja,
pretendemos vislumbrar trajetórias que seguem um padrão, bem como carreiras
desviantes do padrão serial o que possibilita definir esses como objetivos factíveis
pela ilusão de racionalidade.
Ao longo da pesquisa percebemos diversos conflitos no interior da caserna, a
natureza desses antagonismos se inicia na própria constituição da Força e na ideia
de valorização do exército diante da sociedade civil. Além disso, ser um militar não
era uma função atraente, tanto que, parte dos integrantes do exército eram de
homens retirados das ruas, prisões ou indivíduos que migravam das suas cidades
em busca de melhores oportunidades. Assim,“em 1874 foi aprovada a lei de
recrutamento que estabelecia o alistamento universal e o sorteio para cobrir as
vagas não preenchidas pelo voluntariado e reengajamento” (CARVALHO, 1997,
p.190). Contudo, a lei de 1874 não obteve sucesso. Em discurso, Silveira Martins
lamentava:
Que desigualdade mais funesta pode haver do que a que consagra o
privilégio dos ricos, permitindo que se isentem por um conto de réis do
sagrado dever de defender a pátria? [...] Ainda em 1913, Leitão de Carvalho
diz que as principais fontes de recrutamento do exército eram: a) os
nordestinos afugentados pelas secas;b) os desocupados das grandes
cidades que procuravam o serviço militar como emprego;c) os criminosos
Espírito Santo Cardoso, Euclides de Oliveira Figueiredo Filho, Ênio Gouveia dos Santos, Euler Bentes
Monteiro, Euclides Hermes da Fonseca,Ednardo D’Ávila Melo, Ernesto Geisel, Estêvão Leitão de
Carvalho, Estênio Caio de Albuquerque Lima,Emílio Garrastazu Médici, Francisco Ramos de Andrade
Neves, Francisco Gil Castelo Branco, Geraldo Alvarenga Navarro, Gilberto Marinho, Gustavo Moraes
Rego Reis, Gustavo Cordeiro de Farias, Gregório Porto da Fonseca , Hastínfilo de Moura ,Heraldo
Tavares Alves, Hugo Abreu, Hugo Panasco Alvim ,Humberto de Alencar Castelo Branco, Ismar de
Góis Monteiro ,Ivan Barros Ribeiro, Ivan de Sousa Mendes, Jaime Portela de Melo, Jefferson Cardim
de Alencar Osório, ,José Luiz Coelho Netto, João Bina Machado, José Bina Machado, João Batista
Mascarenhas de Morais, José Luis Arnaldo Calderari, Joaquim Abreu Fonseca ,José Joaquim de
Andrade, João Batista de Oliveira Figueiredo, João Alberto Lins de Barros , José Caetano de Faria,
Jurandir de Bizarria Mamede, Júlio Caetano Horta Barbosa, Júlio Perouse Pontes, Landri Sales
Gonçalves , Léo Guedes Etchegoyen, Leonidas Pires Gonçalves, Leopoldo Néri da Fonseca Júnior
nasceu , Mário Jorge da Fonseca Hermes, Mário Davi Andreazza , Mário Poppe de Figueiredo,
Newton Cruz, Nestor Souto de Oliveira, Nemo Canabarro Lucas, Nestor Sezefredo dos Passos , Nilo
Caneppa Silva, Osvino Ferreira Alves, Octávio Costa, Odílio Denis, Odon Bezerra Cavalcanti, Olímpio
Falconière da Cunha ,Orlando Geisel, Osvaldo Cordeiro de Farias, Oscar Luís da Silva , Olvaldo Vila
Belo e Silva, Pantaleão da Silva Pessoa ,Raimundo Rodrigues Barbosa, Rodrigo Otávio Jordão
Ramos, Rubens Bayma Denis, Salvador César Obino , Siseno Sarmento, Tasso de Oliveira Tinoco.
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mandados pela policia; d) os inaptos para o trabalho[...]. (CARVALHO, 1997,
p.190).

Em 1908 106, o sorteio passa a vigorar e aos colégios secundários foi imposto
o ensino militar, em 1916 o recrutamento era realizado entre as classes menos
abastadas (CARVALHO, 1990). Por fim, em 1918 tornou-se obrigatório a
apresentação da carteira de reservista pra quem fosse prestar seleção a um cargo
público. Além da dificuldade em preencher as suas fileiras, na sua origem o exército
era visto como um braço armado do Estado. D. Pedro I e a oligarquia procuravam
reduzir o poder da Força, a criação da Guarda Nacional demonstrou tal oposição:

Uma força pública a ser usada pelo poder central para conter manifestações
e motins. Ela seria constituída a partir do contingente populacional
espalhado pelas províncias, mas vinculada ao ministro da justiça. O modelo
vinha de uma instituição congênere existente na França e visava, em
princípio, à participação do cidadão. Todos os cidadãos entre 21 e sessenta
anos e em condições de serem eleitores — portanto com renda anual
superior a 200 mil-réis, quando residentes em grandes cidades, e a 100 milréis nas demais regiões; escravos excluídos, naturalmente — eram
obrigados a se alistar, sendo os cargos de comando eletivos em cada
província [...]. De tão conservadora, e atuante, ela criou uma tradição,
estendendo a sua atuação até a Primeira República, sobretudo nas áreas
mais rurais do país.Além do mais, com essa tropa de elite evitava-se a
participação política de militares ao lado dos populares, a exemplo do que
ocorrera com as rebeliões que precederam a independência e nas
agitações provinciais que levaram à abdicação. A Guarda Nacional ( e não
os militares) se constituía, pois, como uma força repressiva muito confiável,
em razão de sua origem social [...].(SCHAWARCZ e STARLING, 2015,
p.247-248)

As manifestações políticas no interior das escolas militares é uma constante
ao longo das décadas, local de ensino, mas de encontros e formação de grupos com
diversos interesses. A Escola Militar da Praia Vermelha teve sua origem no período
monárquico Carvalho (1997, p.195) “esta escola evoluíra da Academia Real Militar
de 1810, que se bipartiu, em 1858, para separar a parte de engenharia civil do
ensino propriamente dito”. No entanto, o ensino era direcionado a matemática,
filosofia e letras, após o fim da Guerra do Paraguai a escola tinha o professor e
positivista Benjamin Constant. No ínterim de 1904 até 1911 a Escola da Praia
Vermelha esteve fechada devido a revoltas internas, assim os alunos foram
transferidos à Escola de Guerra de Porto Alegre, somente em 1911 retomou as
atividades no Rio de Janeiro, no Realengo (CARVALHO, 1997).Pensar no conflito
entre gerações e, principalmente, na disputa entre memórias no interior da caserna
possibilita uma reflexão a respeito da complexidade em moderniza-la. De acordo
com, Frank D. Mccann :

Os historiadores não mencionaram a grande disparidade etária dos
106

É como Ministro da Guerra de Afonso Pena que Hermes da Fonseca pode dedicar-se às reformas:
nos seus relatórios de 1907 e 1908, aparecem desenvolvidas as remodelações da sua administração.
Serviço milit6ar obrigatório, armamentos e material, fábrica de pólvoras e cartucho, reorganização de
corpos disseminados,criação de grandes unidades, reforma da administração, problemas da
fronteira,sistema de promoções, renovação dos quadros, problemas do ensino [...] A tentativa de
reintroduzir o serviço militar obrigatório é uma questão bastante contraditória para a opinião pública.
(CARONE, 1997, p.350)
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estudantes do Realengo ou da Praia Vermelha, dando a impressão de
serem todos adolescentes ou jovens mal entrados na casa dos vinte. Mas
os dados sobre a escola do Realengo mostram que em 1901 cerca de 41
dos 438 estudantes tinham entre 24 e 45 anos.Não encontrei dados para
1904, mas testemunhos contemporâneos indicam que o corpo discente que
se rebelou naquele ano continha vários homens mais velhos, veteranos
anistiados da revolta de 1897, que talvez tenham incitado os mais jovens.
Isso indica que o termo “cadete” nem sempre deve evocar a imagem de
rapazes ingênuos. (MCCANN, 2004, p. 121)

De acordo, com a tabela organizada com base nos dados de cem oficiais é
possível saber a data e quais foram os aspirantes que compartilharam o espaço da
escola Militar da Praia Vermelha e, posteriormente, da Escola Militar do Realengo.
Quadro 1: Escola de formação e Data anterior ao posto de oficial
Nome

Escola de Formação

Aspirante
(ANO)

José Luiz Coelho Netto

Escola Militar do Realengo

Não consta

Tasso de Oliveira Tinoco

Escola Militar do Realengo

Não consta

José Caetano de Faria

Escola Militar da Praia Vermelha

1868

Alfredo Malan d’Angrogne

Escola Militar da Praia Vermelha

1890

Raimundo Rodrigues Barbosa

Escola Militar da Praia Vermelha

1890

Benedito Olímpio da Silveira

Escola Militar da Praia Vermelha

1893

Júlio Caetano Horta Barbosa

Escola Militar da Praia Vermelha

1897

Estêvão Leitão de Carvalho

Escola Militar da Praia Vermelha

1898

Leopoldo Néri da Fonseca Júnior

Escola Militar do Realengo

1901

Anor Teixeira dos Santos

Escola Militar do Realengo

1906

Álvaro Fiúza de Castro

Escola Militar do Realengo

1907

Gustavo Cordeiro de Farias

Escola Militar do Realengo

1911

.Antônio José de Lima Câmara

Escola Militar do Realengo

1912

Odílio Denis

Escola Militar do Realengo

1912

.Olímpio Falconière da Cunha

Escola Militar do Realengo

1912

Ciro do Espírito Santo Cardoso

Escola Militar do Realengo

1915

Dulcídio do Espírito Santo Cardoso

Escola Militar do Realengo

1915

Osvino Ferreira Alves

Escola Militar do Realengo

1915

José Bina Machado

Escola Militar do Realengo

1916

Nestor Souto de Oliveira

Escola Militar do Realengo

1917
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Nome

Escola de Formação

Aspirante
(ANO)

Osvaldo Cordeiro de Farias

Escola Militar do Realengo

1917

Amauri Kruel

Escola Militar do Realengo

1918

Antero de Matos Filho

Escola Militar do Realengo

1918

Artur da Costa e Silva

Escola Militar do Realengo

1918

Humberto de Alencar Castelo Branco

Escola Militar do Realengo

1918

Júlio Perouse Pontes

Escola Militar do Realengo

1918

Hugo Panasco Alvim

Escola Militar do Realengo

1919

João Alberto Lins de Barros

Escola Militar do Realengo

1919

Augusto César de Castro Muniz de
Aragão

Escola Militar do Realengo

1922

Landri Sales Gonçalves

Escola Militar do Realengo

1922

Mário Poppe de Figueiredo

Escola Militar do Realengo

1922

Odon Bezerra Cavalcanti

Escola Militar do Realengo

1922

Antônio Carlos da Silva Murici

Escola Militar do Realengo

1923

Aurélio Lira Tavares

Escola Militar do Realengo

1923

Carlos Luís Guedes

Escola Militar do Realengo

1923

Jurandir de Bizarria Mamede

Escola Militar do Realengo

1923

Orlando Geisel

Escola Militar do Realengo

1923

Siseno Sarmento

Escola Militar do Realengo

1923

Adalberto Pereira dos Santos

Escola Militar do Realengo

1924

Alfredo Souto Malan

Escola Militar do Realengo

1924

Emílio Garrastazu Médici

Escola Militar do Realengo

1924

Ismar de Góis Monteiro

Escola Militar do Realengo

1924

Artur Duarte Candal Fonseca

Escola Militar do Realengo

1925

Ernesto Geisel

Escola Militar do Realengo

1925

Gilberto Marinho

Escola Militar do Realengo

1925

João Bina Machado

Escola Militar do Realengo

1926

Afonso Augusto Albuquerque Lima

Escola Militar do Realengo

1927

Albino Silva

Escola Militar do Realengo

1927
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Nome

Escola de Formação

Aspirante
(ANO)

Jefferson Cardim de Alencar Osório

Escola Militar do Realengo

1930

Oscar Luís da Silva

Escola Militar do Realengo

1930

Carlos Alberto da Fontoura

Escola Militar do Realengo

1931

Dirceu de Araújo Nogueira

Escola Militar do Realengo

1931

José Luis Arnaldo Calderari

Escola Militar do Realengo

1931

Ariel Paca da Fonseca

Escola Militar do Realengo

1932

Carlos de Meira Mattos

Escola Militar do Realengo

1933

Euler Bentes Monteiro

Escola Militar do Realengo

1933

Antonio Bandeira

Escola Militar do Realengo

1934

Geraldo Alvarenga Navarro

Escola Militar do Realengo

1934

Hugo Abreu

Escola Militar do Realengo

1934

João Batista de Oliveira Figueiredo

Escola Militar do Realengo

1935

Ênio Gouveia dos Santos

Escola Militar do Realengo

1936

Adyr Fiúza de Castro

Escola Militar do Realengo

1938

Heraldo Tavares Alves

Escola Militar do Realengo

1938

Mário Davi Andreazza

Escola Militar do Realengo

1938

Gustavo Moraes Rego Reis

Escola Militar do Realengo

1939

Leônidas Pires Gonçalves

Escola Militar do Realengo

1939

Ivan de Sousa Mendes

Escola Militar do Realengo

1940

Joaquim Abreu Fonseca

Escola Militar do Realengo

1942

Tabela elaborada pela autora

O corpus documental é um exemplo de tipo ideal, ao ser estabelecido os
diversos critérios a serem acrescentados (nome, filiação, data de nascimento,
estado de nascimento, entre outros) idealizamos o preenchimento de todos os
campos, entretanto, conforme a premissa básica do tipo ideal weberiano ao transpor
o banco de dados para a realidade não foi possível completar todos os campos. A
tabela acima exemplifica tal conjuntura, do grupo de 68%, cursaram a Escola Militar
do Realengo 91, 2% (62 aspirantes) e 8, 8% (6 aspirantes) frequentaram a Escola
Militar da Praia Vermelha. Do total, do corpus não se obteve a origem da formação
ou cursaram diferentes instituições 32% (32 aspirantes).
Quadro 2:Aspirantes a ofocial antes de 1900
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Nome

Aspirante

Nome do pai

Profissão do
pai

Júlio Caetano Horta Barbosa

1897

José Caetano Horta
Barbosa

Engenheiro

Ano de
Falecimento

1965

Raimundo Rodrigues
Barbosa

1890

Não consta

Não Consta
1932

Felicíssimo Espírito
Santo Cardoso
Augusto Inácio do Espírito
Santo Cardoso

1884

Não Consta

1947

Não consta

1940

Joaquim José de
Andrade
José Joaquim de Andrade

1896

Alfredo Malan d’Angrogne

1890

João Pedro (Gian
Pietro)

Professor

1932

Benedito Olímpio da Silveira

1893

Não consta

Não consta

1935

José Caetano de Faria

1868

Não consta

Não consta

1936

Não consta

1970

Não consta

1951

Não consta

Não consta

Francisco Leitão de
Carvalho
Estevão Leitão de Carvalho

1898

Francisco Ramos de Andrade
Neves

1889

Não consta

Marcos Gonçalves da
Fonseca Ruivo
Gregório Porto da Fonseca

1896

Nestor Sezefredo dos Passos

1888

José Filipe dos Passos

Não consta

1941

Hastinfilo de Moura

1885

João Ribeiro de Moura

Não consta

1956

Tabela elaborada pela autora

O conjunto de informações expresso acima inclui os seis oficias alunos da
Escola Militar da Praia Vermelha, todavia a tabela especifica os nomes dos
indivíduos que estavam presentes na caserna até o ano de 1900, ou seja, 12 % do
corpus.Todos estavam na ativa durante o movimento tenentista, Revolução de 30 e
Revolução Constitucionalista de 32. Desses posicionaram-se em favor da Revolução
162

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

de 30: Augusto Inácio do Espírito Santo Cardoso, Alfredo Malan d’Angrogne e
Hastínfilo de Moura. Os únicos a apoiarem a Revolução Constitucionalista de 32:
José Joaquim de Andrade e Estêvão Leitão de Carvalho.
A carreira desses oficiais ilustra o envolvimento habitual dos oficiais do
exército em questões políticas, por exemplo: Júlio Caetano Horta Barbosa esteve
entre o grupo de aquartelados que se rebelou contra a vacinação obrigatória,
inclusive chegou a ser expulso da Força por esse motivo. José Joaquim de Andrade
combateu os revoltosos do Contestado e os responsáveis pela deflagração da
Revolta da Chibata, curiosamente, formou-se em medicina enquanto oficial do
exército. Em contra partida, Alfredo Malan d’ Angrogne fora punido por se rebelar
contra o governo deodorista, oposto a ele Benedito Olímpio da Silveira recebeu
advertência pela sua postura anti florianista. O general José Caetano de Faria
presidiu o Clube Militar em 1908 e 1910, ainda recebeu a promoção de chefe do
Estado-Maior com apoio do então presidente Hermes da Fonseca.
De acordo com o banco de dados participaram do movimento tenentista 15%
dos oficiais: Amauri Kruel , Afonso Albuquerque de Lima, Alfredo Augusto Ribeiro Jr.
,André Triffino Corrêa, Dulcídio do Espírito Santo Cardoso,João Alberto Lins de
Barros, Jurandir Bizarria Mamede, Landri Sales Gonçalves, Leopoldo Néri da
Fonseca, Mário Poppe Figueiredo, Nestor Sezefredo dos Passos,Odon Bezerra
Cavalcanti, Olimpio Falconiére da Cunha,Osvaldo Cordeiro de Farias e Tasso de
Oliveira Tinoco. Dos oficiais de cada estado constatou-se que 31 % nasceram no Rio
Grande do Sul e 27% no Rio de Janeiro. Das outras regiões 7 % no Paraná, 5% no
Ceará, 3 % (São Paulo, Alagoas, Minas Gerais), 2 % (Paraíba e Pernambuco), por
fim 1 % (Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pará, Amazonas e Bahia).
O estado de nascimento dos aspirantes a oficial nos chamou a atenção
constatou-se que 31 % nasceram no Rio Grande do Sul e 27% no Rio de Janeiro.
Das outras regiões 7 % no Paraná, 5% no Ceará, 3 % (São Paulo, Alagoas, Minas
Gerais), 2 % (Paraíba e Pernambuco), por fim 1 % (Santa Catarina, Rio Grande do
Norte, Maranhão, Pará, Amazonas e Bahia). Segundo entrevista concedida na obra
“Ernesto Geisel” (1998) o general afirma que a entrada de alunos de origem paulista
na Escola Militar do Realengo ocorreu após a Revolução Constitucionalista de 1932,
quando sentiram que havia pouca representatividade dos paulistas no interior do
exército (CASTRO,D’ARAÚJO,1998). Por fim, do corpus 20% integravam a arma de
Infantaria 107 , 16% a arma de Cavalaria 108 , 18% a Artilharia 109 e 19% a arma de

107

Antonio Bandeira, Carlos de Meira Mattos, Geraldo Alvarenga Navarro, Siseno Sarmento, Nestor
Souto de Oliveira, João Bina Machado, Jurandir de Bizarria Mamede, Ednardo D’ávila Melo, Hugo
Abreu, Rubens Bayma Denys,Humberto de Alencar Castelo Branco,Artur da Costa e Silva, Álvaro
Alves da Silva Braga, Júlio Perouse Fontes, José Joaquim de Andrade, Estevão Leitão de Carvalho,
André Trifino Correia, Mário Davi Andreazza e Ismar de Góis Monteiro.
108
Ênio Gouveia dos Santos, Gustavo Moraes Rego Reis, Amauri Kruel, Mário Poppe de Figueiredo,
José Luis Arnaldo Calderari,Emílio Garrastazu Médici, João Batista de Oliveira Figueiredo, Adalberto
Pereira dos Santos, Augusto César Muniz de Aragão, Euclides de Oliveira Figueiredo Filho, Augusto
Inácio do Espírito Santo Cardoso, Nilo Caneppa Silva, Heraldo Tavares Alves, Alfredo Malan
d’Angrogne, Dulcídio do Espírito Santo Cardoso e Francisco Ramos de Andrade Neves.
109
Adyr Fiúza de Castro, Leônidas Pires Gonçalves, Jaime Portela de Melo, José Bina Machado,
Osvino Ferreira Alves, Osvaldo Cordeiro de Farias, Newton Cruz, Orlando Geisel, Ernesto Geisel,
Antonio Carlos Murici, Canrobert Pereira da Costa, Anor Teixeira dos Santos, Ariel Paca da Fonseca,
Delso Mendes da Fonseca, Jeferson Cardin de Alencar Osório, João Alberto de Lins Barros e
Joaquim Abreu da Fonseca.
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engenharia110.
Geisel afirma que a rede de relações se dava entre colegas da mesma turma,
assim conforme a Tabela 1, Amauri Kruel, Antero de Matos, Artur da Costa e Silva,
Humberto de Alencar Castelo Branco e Júlio Perouse Pontes tornaram-se aspirantes
no mesmo ano, 1918. No ano de 1923, os aspirantes foram Antônio Carlos da Silva
Murici, Aurélio Lira Tavares, Carlos Luís Guedes, Jurandir de Bizarria Mamede,
Orlando Geisel, Siseno Sarmento. Averiguando os pontos comuns entre essas duas
turmas, inicialmente a participação política de nomes já conhecidos na historiografia,
dos onze, nove participaram efetivamente da Revolução de 1930, não consta
informações a respeito de Humberto Castelo Branco e Aurélio Lira Tavares.
Outros encontros ocorreram antes da convivência na mesma instituição de
ensino, por exemplo Castelo Branco tornou-se aluno, inicialmente, na Escola Militar
de Porto Alegre e estendeu relações com os irmãos e militares Amauri Kruel e
Riograndino Kruel, Alcides Guedes Etchegoyen e Nélson Guedes Etchegoyen,
também conheceu Artur da Costa e Silva (ABREU, et al., 2001). Entretanto, seria na
Escola Militar do Realengo que Castelo Branco encontraria um dos seus desafetos,
Henrique Teixeira Lott.

Quadro 3 : Desvio padrão da média do tempo de promoção

110

Ivan de Souza Mendes, Afonso Albuquerque de Lima, Albino Silva, Euler Bentes Monteiro, Aurélio Lira
Tavares, Dirceu de Araújo Nogueira, Gilberto Marinho, Júlio Caetano Horta Barbosa, Rodrigo Otávio Jordão dos
Ramos, Alfredo Souto Malan, Artur Duarte Candal Fonseca, Olímpio Falconiére da Cunha e Hastínfilo de
Moura.
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Tabela elaborada pela autora

Os cálculos aplicados à tabela acima são primeiramente a média do tempo de
promoção para cada patente alcançada e o seu desvio padrão. Considerando que
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desvio padrão significa uma dispersão em torno da média calculada. Para calcular a
média é necessário somar todos os valores e dividir pela totalidade desses valores.
O desvio padrão é calculado em cima dessa média para analisar os pontos fora da
curva de distribuição. Para analisarmos melhor a dispersão e disparidades dos
tempos de promoção de cada militar, foram aplicados os cálculos básicos de soma e
subtração.
Utilizamos a média do tempo de promoção a aspirante e desse cálculo
obtivemos 2 anos abaixo da média e 4,92 acima da média calculada. Assim,
marcamos em vermelho quem estava abaixo e em verde quem estava acima da
média calculada. Dessa forma, pode-se verificar o tempo médio em que cada oficial
permanece em sua patente, utilizando dessa mesma metodologia. Ao observar o
desvio padrão é perceptível a quebra de uma norma a ascensão à patentes, bem
como, verificar uma tensão entre os agentes e a estrutura, pois uma diferença de
4,92 é bastante significativa.
A tabela acima ilustra o caso de ascensões de oficiais à patentes em
diferentes períodos cronológicos: Antero de Matos Filho, Alcides Gonçalves
Etchegoyen, Amauri Kruel, Antônio Carlos Murici, Artur da Costa e Silva, Carlos
Alberto da Fontoura e Tasso de Oliveira Tinoco, todos permaneceram na patente de
primeiro tenente em média 6 ou mais anos, lembrando que a próxima patente é a de
capitão , ou seja, uma patente intermediária. Conforme, a biografia de Matos Filho
ele não esteve envolvido em nenhum levante que provocasse a sua exoneração,
inclusive, integrou as forças legalistas no combate ao tenentismo, porém a sua
promoção para ascensão ao posto de capitão levou dez anos.
Em contrapartida, participaram de levantes Alcides Gonçalves Etchegoyen e
seu irmão Nelson Etchegoyen, ambos lideraram a coluna relâmpago, em 1926, cujo
objetivo era impedir a posse de Washington Luis. Os irmãos rebelaram-se na
unidade do Regimento de Artilharia Montado em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, e
atacaram o quartel militar, entretanto foram contidos (ABREU. et.al, 1994). Alcides
Etchegoyen participou como membro do grupo revolucionário que lutou na
Revolução de 30 no Rio Grande do Sul, foi anistiado no mesmo 96 ano, em oito
anos, ou seja, dois anos a menos que Antero Matos Filho passou ao posto de
capitão.
Artur da Costa e Silva revoltou-se contra a eleição de Artur Bernardes para
presidente e contra a prisão de Hermes da Fonseca e o fechamento do Clube Militar,
foi preso por ter se recusado a reprimir os seus colegas adeptos a rebelião. Em
1922, teve de prestar depoimento por conta da sua participação no levante na Vila
Militar. Mesmo afastado da Força, tentou se vincular ao movimento tenentista de
1924, não o fez, porque sofreu uma crise aguda de apendicite (ABREU. et. al, 1994).
Não é possível afirmar que Costa e Silva fora de fato punido pelo seu envolvimento
no levante da Vila Militar, pois continuou atuando no exército, tanto que, foi premiado
com uma viagem à França pelo seu desempenho na Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais, além disso, em 1925 casou-se com a filha de seu instrutor. Sendo assim, o
que permite a ascensão ou não a determinado posto parece ser definido pela
subjetividade ou pelo comportamento insurreto que a instituição de certo modo
comporta. Por outro lado, Alcides Gonçalves Etchegoyen, Olimpio Falconier da
Cunha e Tasso Oliveira Tinoco ascenderam ao posto de major em três anos, além
deles Amauri Kruel em dois anos recebeu a promoção para a mesma graduação.
Somamos o tempo de promoção a partir da entrada dos indivíduos no
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exército, aspirante a oficial, até alcançarem o posto de general de brigada e após
calculamos a média dessa soma e o seu desvio padrão. Assim, constatamos que 27,
29 é a média da soma de cada carreira analisada, por conseguinte 11,27 é o desvio
padrão, ou seja, um número representativo. Esses são alguns casos que esboçam
as disparidades em torno do tempo de promoções e quais os critérios para
ascensão, assim, somos conduzidos a pensar nas relações interpessoais. Dessa
maneira, a situação em que Teixeira Lott não foi promovido devido a sua posição
política é ilustrativa na importância das relações interpessoais.
Considerações finais
A partir do conteúdo desenvolvido ao longo do texto aferimos que os militares
atuantes nas décadas inicias de 1900 permaneceram na ativa durante todas as
administrações até a década de 30, ou seja, testemunhos dos conflitos do período
da República Velha e dos embates entre os estados que compunham a oligarquia do
café com leite. Os movimentos tenentistas representam parte da insatisfação de
alguns oficiais da Força com a situação política institucional daquele período,
inclusive nomes que seriam referência no interior do exército apoiaram o movimento,
por exemplo, Costa e Silva. Atores como Getúlio Vargas ensaiavam junto ao exército
a retirada de Washington Luís, aliás, o Rio Grande do Sul foi um expoente para o
término da República Velha.
O trabalho demonstrou que a maioria dos aspirantes a oficial eram dos
estados do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, ou seja, criar laços e afinidades
com pessoas da mesma região propicia constituição de vínculos. Ademais, a idade
dos ingressantes é variável o que possibilitava o encontro de jovens aspirantes com
indivíduos de maior experiência e traquejo para manter-se na instituição, seguindo
as regras da mesma, possivelmente existisse um compartilhamento entre memórias
e a influência dos mais experientes sobre os mais jovens.
Por fim, a média do tempo de promoção de um aspirante verificou-se como
sendo 3,46 anos e seu desvio de 1,46 anos para mais ou para menos, ou seja,
subtraímos e somamos o desvio à média para revelar os pontos irregulares. Após,
fizemos cálculo de soma dos anos de carreira de cada militar analisado, dessa soma
foi tirada a média e o desvio padrão, que apresentou os seguintes resultados: 27,29
anos para média e variância de 11,68 anos. Assim sendo, um militar poderia levar
15,61 para chegar ao posto de general de brigada ou 38,97 anos para alcançar o
mesmo posto.
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PERSPECTIVAS HITÓRICAS SOBRE SIGMUND SCHLOMO FREUD
Fernando Ben Oliveira da Silva111
Thiago Cedrez da Silva112
Resumo: O presente artigo visa apresentar uma perspectiva histórica sobre a vida e
obra de Sigmund Freud, comumente conhecido como o “pai” da psicanálise.
Portanto, este texto não se destina a trazer um roteiro amplo sobre a vida e obra de
Sigmund Freud, pois nortear uma linha do tempo precisa de sua vida necessitaria de
um esforço descomunal, estamos falando de décadas, assim como divisamos o
trabalho científico neste mister feito por Élisabeth Roudinesco (10 de setembro de
1944), Fritz Wittels (1880-1950), Anna Freud (1895-1982), Peter Gay (1923-2015),
entre outros.
Palavras-chave: Freud, Psicanálise, Vida e obra;

Introdução
Neste trabalho nos propomos a descrever e refletir, de forma breve, algumas
passagens da vida de Freud e de seu trabalho como fundador da psicanálise,
possibilitando ao leigo sair do senso comum e vislumbrar um perpassar temporal de
recortes específicos para o entendimento básico de quem ele foi e o que fez.
Assim, o presente artigo não pretende trazer uma descrição completa, pela
perspectiva histórica, da vida de Freud. Outros autores o fizeram de forma magistral,
como: Ernest Jones (1879-1958), Emilio Rodrigué (1923-2008), Élisabeth
Roudinesco (10 de setembro de 1944), Fritz Wittels (1880-1950), Anna Freud (18951982), Kurt Eissler (1908-1999), Jeffrey Lloyd Masson (28 de março de 1941),
Michael Kahn (8 de dezembro de 1930), Peter Gay (1923-2015).
Ao nos debruçarmos sobre a bibliografia sobre a vida e obra de Freud,
percebe-se que muito foi dito sobre Freud, conforme nos alerta Élisabeth
Roudinesco:
Após décadas polêmicas, hostilidades, trabalhos eruditos, interpretações
inovadoras e declarações injustas, após os múltiplos retornos a seus textos
que pontuaram a história da segunda metade do século XX, é grande a
dificuldade de saber quem era realmente Freud, de tal forma o acúmulo de
comentários, fantasias, lendas e rumores terminou por encobrir o que foi o
destino paradoxal desse pensador na sua época e em nosso tempo”
ROUDINESCO (2016 p. 10-11).

O historiador Michel de Certeau (2016), em sua obra História e Psicanálise,
recentemente publicada pela editora autentica, apresenta uma reflexão importante,
não só para o campo historiográfico, mas também para a compreensão da
111
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psicanálise em seu contexto de surgimento e continuidade de aplicações da
abordagem. Para Certeau, a psicanálise é o núcleo da descoberta freudiana: o
retorno do recalcado, a relação da concepção entre tempo e memória e consciência.
(2016, p. 71). Percebemos também que muito do que sabemos sobre Freud está
sendo construído, analisado, conforme lemos abaixo:
Nunca Freud foi tão estudado como hoje. Sua obra, passada ao domínio
público em 2010, é cada vez mais lida, comentada, atacada, valorizada,
reatualizada fora do meio psicanalítico. [...] Desejamos que um dia os
clínicos e os historiadores possam enfim dialogar (ROUDINESCO, 2015, p.
90).

Existem muitos que conhecem Freud por suas pesquisas em época se
servindo da técnica da hipnose no tratamento de pacientes com histeria.
Observando os resultados nos pacientes tratados pelo médico francês Jean-Martin
Charcot, Freud entendeu que a causa da histeria era psicológica, e não orgânica.
Naquele contexto histórico em relação às abordagens psicológicas, se faz
importante registrar a humildade de Freud em perceber que deveria escutar seus
pacientes, principalmente em uma época em que havia um distanciamento grande
entre os médicos e os pacientes. E este ato de escutar o paciente deu origem ao
termo Talking Cure ou Cura pela fala.
Para contextualizar o leitor, relembramos o episódio ocorrido em uma das
sessões com a paciente Emmy que Freud percebeu que deveria deixá-la falar
livremente, quando ela própria sugeria que ele a deixasse falar sem interrompê-la
com perguntas. Segundo Peter Gay (1989), foi essa paciente que permitiu a Freud
ver que a hipnose era de fato “inútil e sem sentido”. Numa perspectiva de trabalho
psicológico, até o início dos anos 90 do século XIX, Freud tentara extrair, à maneira
de Breuer, através da hipnose, as lembranças significativas que os pacientes
relutavam em apresentar. As cenas trazidas à mente tinham frequentemente, um
efeito catártico. Mas, alguns pacientes não eram hipnotizáveis e a fala sem censuras
pareceu a Freud um meio de investigação muito superior. Ao abandonar, aos
poucos, a hipnose, Freud caminhava para a adoção de um novo modo de
tratamento. Delineava-se a associação livre que, nos anos posteriores, passou a ser
considerada a regra fundamental da Psicanálise.
Segundo Freud, a livre associação permitia atingir com maior facilidade os
elementos que estavam em condições de liberar os afetos, as lembranças e as
representações. Segundo Roudinesco (1998), dessa forma Freud foi levado a
escutar os sonhos que seus pacientes passaram a lhe contar.
Freud sempre pensou que o que ele descobria no inconsciente antecipava o
que aconteceria aos homens na realidade. Eu escolhi inverter essa
proposição e mostrar que o que Freud acreditou descobrir era, no fundo, tão
somente o fruto de uma sociedade, de um ambiente familiar e de uma
situação política cuja significação ele magistralmente interpretava para fazer
dela uma produção do inconsciente (ROUDINESCO, 2014, p. 12).

Em 1912, no texto Recomendação aos Médicos que Exercem a Psicanálise,
Freud introduziu a noção de uma escuta que não privilegiava nem um nem outro
conteúdo. É a atenção flutuante. Diz ele sobre isso:
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Consiste em simplesmente não dirigir o reparo para algo específico e em
manter a mesma ‘atenção uniformemente suspensa’ em face de tudo que
se escuta [...] Ver-se-á que a regra de prestar igual reparo a tudo constitui a
contrapartida necessária da exigência feita ao paciente, de que comunique
tudo o que lhe ocorra, sem crítica ou seleção (FREUD, 1911, p.125-26).

O que Freud ensina, é que os analistas escutam o paciente pelo inconsciente
e, por isso, não devem se preocupar em memorizar o que o paciente diz. O analista,
da mesma forma que o paciente, utiliza-se da associação livre. Neste momento a
razão, organização consciente dos fatos não ocorre de fato, ou não deveria ocorrer.
A escuta, assim como a fala, assume um lugar central na Psicanálise. Só que, para
tanto, era necessário estruturar o método. Saber ouvir com atenção, requer também
um esforço por parte do psicanalista de estabelecer uma conexão sem préjulgamento. Limitando-se a observar com empatia para conseguir compreender o
lugar de fala do outro.
Uma das teorias de Freud amplamente lembradas é o complexo de édipo,
termo fixado por trazer a perspectiva mitológica “Édipo Rei”, uma peça do teatro
grega antigo escrita por Sófocles por volta de 427 a.C.. Freud acreditava que o
desejo sexual era a energia motivacional primária da vida humana. E neste período
Edipiano, surgiriam os sintomas que se repetiriam por toda vida, trazendo conceitos
como pulsão, repetição, resistência, transferência etc. Sua obra fez surgir uma nova
compreensão do ser humano, como um animal dotado de razão imperfeita e
influenciado por seus desejos e sentimentos.
A psicanálise então [...] se assemelha a uma aventura da racionalidade
moderna para deglutir e rejeitar ao mesmo tempo o corpo estranho
chamado Telepatia, assimilá-lo e vomitá-lo sem poder se resumir nem a um
nem a outro [...] (DERRIDA, 1981 citado por ROUDINESCO, 2014, p. 291).

Neste sentido, cabe aqui ressaltar, que suas teorias e seus tratamentos foram
controversos na Viena do século XIX, e continuam a ser muito debatidos hoje. Sua
teoria é de grande influência na psicologia atual e segue se desenvolvendo através
de estudos e prática clínica na área, com psicanalistas que vieram depois dele.
Estes criaram suas próprias teorias, mas sempre com base nos pressupostos
intrínsecos colocados por Freud, como a noção de inconsciente e transferência113.
A compreensão de Sigmund Freud sobre este tópico em discussão esta
explicita na citação abaixo:
A aceitação de processos psíquicos inconscientes, o reconhecimento da
doutrina da resistência e do recalcamento e a consideração da sexualidade
e do complexo de édipo são os conteúdos principais da psicanálise e os
fundamentos de sua teoria, e quem não estiver em condições de
subescrever todos eles não deve configurar entre os psicanalistas. FREUD
(1923/1985a, p. 65)
113
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contratransferência (pelo professor-resposta emocional). Tal fenômeno psicológico foi constado pelo
médico psiquiatra Sigmund Freud durante suas análises. Para saber mais sobre este tema, leia: “A
Dinâmica da Transferência”, de 1912, “Recordar, Repetir e Elaborar”, de 1914, e “Conferências
Introdutórias sobre Psicanálise”, de 1916-1917.
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Percebemos que suas teorias, perspectivas científicas, tiveram também forte
influência de seu contexto histórico, cultural e familiar, o que veremos a seguir.

A família de Freud: uma breve biografia
Sigmund Schlomo Freud nasceu no dia 6 de maio de 1856, na cidade de
Pribor. Nesta época, Pribor fazia parte do Império austro-húngaro, atualmente faz
parte da República Tcheca. Os pais de Freud eram comerciantes judeus. O nome de
sua mãe era Amalie Nathanson e o nome de seu pai era Jacob Freud.
É nesse mundo em plena efervescência, marcado por uma urbanização e
uma germanização progressiva dos judeus habsburgos, que nasce Jacob
Kallamon Freud, em Trysmenitz, vila (shtetl) da Galícia oriental, a 18 de
dezembro de 1815, seis meses após a derrota das tropas napoleônicas em
Waterloo (ROUDINESCO, 2014, p. 15-18).

Nascido Sigismund, mas mudou o primeiro nome em 1878. Quando Freud
tinha apenas um ano, a família se mudou para Viena. O pai de Freud era um
comerciante de lãs em Freiberg (na Marca da Morávia, que pertencia ao Império
Austríaco) e devido ao fracasso nos negócios se mudaram para Leipzig (Alemanha)
e mais tarde para Viena (Austria).
Freud possuía dois meio-irmãos mais velhos: Emmanuel e Philippe. Após o
nascimento de Freud, mais sete irmãos nasceriam: Julius, Anna, Débora, Marie,
Adolfine, Pauline e Alexander. Os pais de Freud eram judeus provenientes da
Galícia ucraniana e da Renânia alemã. O pai sobrevivia do comércio de lã e tecidos.
A sua irmã Anna Bernays teve cinco filhos: Judith, Lucy, Edward, Hella e
Martha. Sua irmã Rosa Graf teve dois filhos: Hermann e Cacille. A irmã Maria Freud
teve cinco filhos: Margareth, Lilly, Martha, Theodor e Georg. A irmã Paula Winternitz
teve um filho: Rose Béatrice. Já o seu irmão Alexander teve um filho chamado Harry.
Em 1859, a família se mudou para Leipzig, na Alemanha, devido a
dificuldades financeiras motivadas pelo avanço da Revolução Industrial na Europa.
Pelo mesmo motivo, os meio-irmãos de Freud emigraram para Manchester, na
Inglaterra. Logo em seguida, a família se mudou para Viena, capital do Império
Austríaco, indo residir no bairro judeu, o Leopoldstadt ("Cidade Leopoldo"). Na
época, Viena passava por um grande crescimento populacional, o que motivou a
ampliação da cidade para além de suas antigas muralhas medievais, as quais foram
derrubadas para a construção da Rua Anel (Ringstrasse). Em Viena, Freud começou
seus estudos escolares. Frequentou o Realgymnasium e o Obergymnasium.
A historiadora Élisabeth Roudinesco nos traz importantes informações sobre
como Freud se apresentava publicamente, o que nos norteia a um resultado do que
adquiriu em suas experiências culturais e familiares:
[...] Freud exibia uma barba cuidadosamente escanhoada a cada dia por
seu barbeiro. Ligeiramente encurvado quando caminhava rapidamente em
suas vestimentas um pouco largas, mas sóbrias e elegantes. [...] Ele falava
a língua alemã com um sotaque vienense e voz clara e grave [...]. De
grande erudição e excepcional inteligência, Freud lia e falava perfeitamente
o inglês, o francês, o italiano, o espanhol; escrevia o alemão em letras
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góticas, conhecia o grego, o latim, o hebraico, o iídiche [...]. Ele era o
produto puro dessa cultura vienense, verdadeira Babel das suntuosas
sonoridades europeias. Nem glutão nem gourmet, ele não recusava,
entretanto, alguns prazeres da mesa. Ele detestava comer codorna e couveflor, não apreciava os refinamentos da gastronomia francesa, mas tinha um
gosto pronunciado pelas pequenas alcachofras italianas, a carne cozida, os
assados com cebolas (ROUDINESCO, 2014, p. 130).

A partir deste momento, vamos entrever um pouco dos caminhos e escolhas
acadêmicas de Sigmund Freud.
Formação acadêmica de Freud
Freud ingressou em 1873 na faculdade de medicina da Universidade de
Viena. Na universidade, se dedicou à pesquisa científica: inicialmente, ingressou em
uma pesquisa sobre as enguias da cidade de Trieste. Em seguida, tomou parte nas
pesquisas do professor Ernst Brücke no campo da fisiologia. Em especial, Freud
dedicou-se ao setor de anatomia e histologia do cérebro humano.
Em 1877, Freud mudou seu nome para Sigmund Freud. Entre 1879 e 1880,
obteve uma licença na universidade para prestar o serviço militar obrigatório.
Durante o período, realizou traduções para o alemão de textos do filósofo e
economista inglês John Stuart Mill. No mesmo período, iniciou o hábito de fumar, o
qual cultivou até a morte. Em 1881, se graduou em medicina.
Começou a trabalhar no Hospital Geral de Viena, onde também dedicou-se à
pesquisa científica: no caso, ao estudo dos efeitos terapêuticos da cocaína, que, na
época, ainda era uma droga relativamente desconhecida (havia sido isolada em
1859 por Albert Niemann e começara a ser produzida em larga escala somente na
década de 1880).
Em 1884 entrou em contato com o médico Josef Breuer que havia curado
sintomas graves de histeria através do sono hipnótico, onde o paciente conseguia se
recordar das circunstâncias que deram origem à sua moléstia. Chamado de “método
catártico” constituiu o ponto de partida da psicanálise.114
Evidenciamos a citação abaixo, para ressaltar como ocorria as escolhas de
Freud até esta época:
Materialista, positivista… firmemente convencido de que as causas das
doenças devem ser procuradas no organismo e que a opinião contrária não
passa de uma ilusão ou um pré-julgamento, o Freud anterior a Freud
poderia, sem dúvida, ser um desses pesquisadores eminentes no estreito
círculo de sua especialidade, mais ou menos distante do grande público.
(ROBERT, 1980, p. 384)

Freud obteve, em seguida, uma licença do hospital para trabalhar junto ao
psiquiatra francês Jean-Martin Charcot no Hospital Saltpêtrière, em Paris. Charcot
estudava os efeitos terapêuticos da hipnose no tratamento de doenças conhecidas
na época como histeria. De volta a Viena, Freud começou a aplicar o método de
Charcot no tratamento da histeria. Freud casou-se em 1886 com Martha Bernays e
114
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Março de 2021.
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abriu seu consultório na Rua Prefeitura (Rathausstrasse). Passou a tratar de
mulheres da burguesia vienense que sofriam de doenças histéricas, testando
diferentes métodos terapêuticos: eletroterapia, hipnose, sugestão, massagens,
hidroterapia etc.

Freud, esposa, filhos e netos
Em setembro de 1886, depois de um noivado de vários anos, desposa Martha
Bernays, com quem terá cinco filhos. Em 1883, é nomeado docente-privado (que
equivale, na França, ao título de mestre conferencista) e professor honorário em
1902. Apesar de todos os tipos de hostilidade e dificuldades, Freud sempre se
recusará a abandonar Viena. Foi somente pela pressão de seus alunos e amigos e
depois do “Anschluss” de março de 1938 que irá finalmente se decidir, dois meses
mais tarde, a partir para Londres.
Ao longo da vida, Freud e Martha tiveram 6 filhos, os quais vivenciaram duas
grandes guerras mundiais. Dos seus seis filhos, quatro tiveram filhos, uma
permaneceu solteira (Anna Freud) e Sophie morreu de doença.
Todos os filhos de Freud puderam escolher os seus pares amorosos para o
casamento e, apesar de não ser uma exigência da família, casaram-se com
cônjuges judeus. São eles: Mathilde (nascida em 1887), Jean Martin ( nascido em
1889) – teve dois filhos ( Anton Walter e Sophie), Oliver – (nascido em 1891) – teve
1 filha (Eva), Ernst – (nascido em 1892) – teve 3 filhos (Stefan, Lucian e Clemens),
Sophie Halderstdt – (nascida em 1893) – 2 filhos (Ernstl e Heinz) e Anna (nascida
em 1895) – solteira sem filhos.115
Obras de Freud
Listamos abaixo as obras de Freud por ordem de publicação:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Interpretação dos Sonhos, primeira parte, 1900;
A Interpretação dos Sonhos, segunda parte, 1900;
Sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana, 1901
Um caso de histeria, 1901
Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, 1905
Os chistes e sua relação com o inconsciente, 1905
Cinco lições de psicanálise, 1910
Leonardo da Vinci, 1910
O caso Schereber, 1911
Totem e tabu, alguns Pontos de Concordância Entre a Vida mental dos
Selvagens e dos Neuróticos, 1913
Além do princípio do prazer, 1920
O ego e o ID, 1923
O Futuro de uma Ilusão, 1927

115
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e
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Intimidade
familiar.
Disponível
em:
<
https://blogdamaricalegari.com.br/2017/09/21/freud-e-seus-filhos-na-vida-familiar/> Acesso em março
de 2021.
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•
•
•

O Mal-estar na Civilização, 1930
Moisés e o monoteísmo, 1939
Esboço de psicanálise, 1940

Algumas teorias
Seria impossível resumir todas as teorias freudianas em um único artigo.
Sendo a psicanálise o foco principal de Freud, despois do percurso descrito acima,
destacaremos algumas teorias que julgamos importante registrar:
...mostra como a psicanálise torna-se o conteúdo de minha vida e se
conforma, seguidamente, ao princípio justificado de que nada do que me
ocorre pessoalmente merece interesse ou vigilância, em comparação com
minhas relações com a ciência. FREUD (1935, p. 121-122)

O Inconsciente
Freud afirmou que além da consciência, existia o inconsciente, aquilo que
desejamos secretamente, mas não podemos obter. Desta maneira, aceder o
inconsciente seria a chave para resolver os transtornos mentais. Mas como se tem
acesso ao inconsciente?
Para Gilberto Gomes, em sua leitura sobre as obras psicanalíticas de Freud, o
inconsciente esta relacionado aos seguintes fatores:
A consciência é vista como percepção do mundo exterior, de sentimentos e
de processos do pré-consciente. Resulta da atividade de um sistema
específico (o sistema percepção-consciência). A superação das resistências
leva uma representação inconsciente a se tornar pré-consciente, através de
ligação a representações de palavras. A atenção pode tornar conscientes
certas representações pré-conscientes. A consciência não é uma propriedade
intrínseca de certos sentimentos e pensamentos. Estes não são
necessariamente o que parecem ser para o próprio sujeito. O processo pelo
qual certas representações pré-conscientes, mais duráveis, se tornam
transitoriamente conscientes pode abrir o caminho para a suspensão do
recalque. (GOMES, 2003, 117)

Neste sentido, o pai da psicanálise afirmava que os sonhos, os atos falhos,
chistes, seriam formas de revelar aquilo que realmente queremos, porém não
admitimos em nível consciente. Por isso, uma vez que o indivíduo tivesse
capacidade para conviver com seus desejos mais íntimos de forma consciente, sua
neurose poderia ser compreendida. Desta forma, a psicanálise consiste em deixar
que o paciente fale de seus sintomas e ele mesmo descubra, através da palavra,
sua cura.
O senso comum atribui à Freud o foco apenas nas questões sexuais, mas, foi
quando escutou o que brotava do inconsciente dos pacientes, pela fala. É que ficou
evidente o que mais era dito pelos pacientes, fruto do material extraído do
inconsciente deles. O sexo. Por isso, pela análise de Foucault, é que os séculos
XVIII e XIX conheceram uma verdadeira explosão discursiva sobre o sexo. A
colocação do sexo em discurso não é uma prerrogativa de Freud, mas aquilo que se
transformou na grande injunção dos últimos dois séculos. O fenômeno da histeria, a
familiarização, a preocupação com a masturbação das crianças, a organização física
e funcional dos colégios, a confissão religiosa, o controle sobre a procriação, a
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psiquiatrização dos perversos, e tantas outras práticas mais, falavam do sexo.
Nunca se falou tanto sobre o sexo. “A colocação do sexo em discurso”, como diz
Foucault, não é uma novidade da psicanálise e sequer é uma novidade para o
homem do século XIX:
A grande originalidade de Freud não foi descobrir a sexualidade sob a
neurose. A sexualidade estava lá, Charcot já falara dela. Sua originalidade
foi tomar isto ao pé da letra e edificar a partir daí a Traumdeutung, que é
algo diferente da etiologia sexual das neuroses (...) o forte da psicanálise é
ter desembocado em algo totalmente diferente que é a lógica do
inconsciente. (FOUCAULT, 1979b, pp. 261 e 266)

Recalque
Freud só teve pleno acesso ao fenômeno da defesa quando abandonou a
técnica da hipnose. Até então, uma série de indícios poderiam sugerir-lhe a
existência de algo que lhe era vedado pelo próprio método que empregava, mas
esses indícios só se transformariam em evidência após o abandono desse método.
Assim, o procedimento hipnótico era, sem que ele soubesse, o obstáculo maior ao
fenômeno que será transformado num dos pilares da teoria psicanalítica: a defesa
(ou, como ele chamará mais tarde, o recalcamento).
Referindo-se muito mais tarde a este momento da gênese da psicanálise,
Freud escreve:
A teoria do recalque é a pedra angular sobre a qual repousa toda a
estrutura da psicanálise. É a parte mais essencial dela e todavia nada mais
é senão a formulação teórica de um fenômeno que pode ser observado
quantas vezes se desejar se se empreende a análise de um neurótico sem
recorrer à hipnose. Em tais casos encontra-se uma resistência que se opõe
ao trabalho de análise e, a fim de frustrá-lo, alega falha de memória. O uso
da hipnose ocultava essa resistência; por conseguinte, a história da
psicanálise propriamente dita só começa com a nova técnica que dispensa
a hipnose. (FREUD, ESB, v. XIV, p. 26)

Princípio do Prazer
Outro ponto crucial das suas teorias é o principio do prazer no comportamento
humano. Freud nos revela que as pessoas buscam a fuga do desprazer, conforme
vemos abaixo:
...Cremos que [o princípio de prazer] é cada vez provocado por uma tensão
desprazerosa, e assume uma direção tal que seu resultado final coincide
com um rebaixamento dessa tensão, isto é, com uma evitação de desprazer
ou uma produção de prazer. (FREUD, 1920-1922/1977, p 217.)

Foi no artigo Formulações sobre os dois princípios do funcionamento mental,
escrito em 1911, que Freud introduziu a distinção entre um “ego de prazer” e um
“ego de realidade”. Claro está que o ego do prazer seria regido pelo princípio do
prazer e o ego da realidade seria regido pelo princípio de realidade. Sendo assim, o
“ego do prazer” seria primário em relação ao “ego da realidade”.
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A demanda do prazer/desprazer surge apenas a partir das exigências do real.
O que Freud coloca no artigo A pulsão e seus destinos é que existe um “ego de
realidade” original, anterior ao “ego do prazer”, sendo este último um ego
intermediário para o “ego de realidade” final. A afirmação desse ego de realidade
original fica clara no seguinte trecho logo ao início do artigo de 1915:
Imaginemo-nos na situação de um organismo vivo quase inteiramente
inerme, até então sem orientação no mundo, que esteja recebendo
estímulos em sua substância nervosa. Esse organismo estará muito em
breve em condições de fazer uma primeira distinção e uma primeira
orientação. Por um lado, estará cônscio de estímulos que podem ser
evitados pela ação muscular (fuga); estes, ele os atribui a um mundo
externo. Por outro, também estará cônscio de estímulos contra os quais tal
ação não tem qualquer valia e cujo caráter de constante pressão persiste
apesar dela; esses estímulos são os sinais de um mundo interno, a prova
de necessidades instintuais. A substância perceptual do organismo vivo terá
encontrado, na eficácia de sua atividade muscular, uma base para distinguir
entre um “de fora” e um “de dentro”. (FREUD, 1915b/1969, p.125)

Portanto, antes do “ego do prazer”, existe um “ego da realidade” original que,
em vez de prosseguir até a constituição de um “ego de realidade” final adulto, é
substituído, por exigência do princípio de prazer, por um “ego do prazer”.
Nosso agente histórico viria a falecer no dia 23 de setembro de 1939,
decorrente de um câncer na mandíbula. Na década de 1930, no contexto histórico
nazista, Freud fugiu para Londres, contando com o auxílio da princesa Maria
Bonaparte, para escapar da perseguição antissemita dos nazistas.
Conclusão
Freud teve o mérito de trazer os fenômenos psíquicos para o campo da
ciência. Ao afirmar a existência do inconsciente e a existência de uma sexualidade
infantil, Freud escandalizou muitas pessoas, por conta de suas ideias originais
também atraiu a admiração de muitas pessoas. De uma maneira ou de outra, não se
pode negar que revolucionou a academia científica.
Uma análise da perspectiva histórica da vida de Sigmund Freud não é fácil,
sem incorrer conscientemente ou não pelas vias da especulação dos vastos autores
que norteiam o interesse histórico na vida deste autor incomum e produtivo.
Nossa motivação, pelo desejo de contribuir ao leitor um olhar e a nossa
perspectiva, sobre a vida de Freud. Acreditamos que delinear mais profundamente
artigos sobre suas ideias possa trazer mais luz a tantas interpretações sobre o que
escreveu e o autor quis contribuir para o conhecimento científico.
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IMIGRAÇÃO NO BRASIL E SEUS DESDOBRAMENTOS: UM ESTUDO SOBRE A
IMIGRAÇÃO ITALIANA
Franciele Brazoli Luchetti116
RESUMO: O artigo científico a ser apresentado teve por objetivo inicial o de
caracterizar o movimento do processo de imigração no Brasil desde sua era colônia
através de embates sociais, políticos e econômicos, nos quais despertaram os
interesses de países europeus devido à sua complexidade exploratória. Este artigo
analisou a conjectura italiana no transcorrer dos séculos XIX e XX, no intuito de
demonstrar aspectos importantes que impulsionaram o decurso da imigração para o
Brasil, visto que a imigração italiana corrobora enquanto um dos fenômenos que
auxiliaram na organização e no desenvolvimento da sociedade brasileira.

Palavras-chave: Brasil. História. Imigração Italiana. Sociedade.

INTRODUÇÃO
O ato de imigrar é aquela característica de movimento e ação realizados por
um grupo de pessoas que se deslocam do seu país para um país estrangeiro no
intuito de morar nele, de se estabelecer, geralmente ocorre por motivos econômicos
nos quais visam melhoria na condição de vida e de trabalho, bem como fugir de
discriminações e perseguições religiosas, portanto, dizemos que imigrar se torna
uma atividade de sobrevivência humana.
A imigração no Brasil é conhecida desde 1530, a partir do momento em que
a perspectiva de exploração do território brasileiro passa ser modificada pela
necessidade de povoamento em virtude do trabalho relacionado às lavouras, logo,
os portugueses foram os imigrantes que tiveram maior incentivo, sendo o tráfico de
escravos africanos uma prática intensa e, meado de 1850, o Brasil assinala uma
política de imigração fundamentada na substituição da mão de obra escrava pelo
trabalho livre, despertando o interesse de povos europeus que se encontravam em
dificuldades.
Neste contexto, justamente pela extensão territorial devido ao crescimento
de lavouras, principalmente o cultivo de café, a imigração não portuguesa foi de
suma importância para o desenvolvimento do país, sobretudo no início do século
XIX, por volta de 1818.
É neste viés que suíços, ucranianos, poloneses, turcos, árabes, alemães,
italianos, espanhóis, japoneses foram os imigrantes considerados mão de obra
qualificada para trabalharem em terras brasileiras tendo como incentivo a posse de
terras e, sua vinda financiada pelos grandes proprietários de lavouras.
A definição por estudar a imigração italiana como objeto desta pesquisa
deve-se ao fato se ser a ascendência da autora do artigo científico, bem como por
ser considerada uma das etnias predominante frente às demais que contribuíram
para o desenvolvimento de nosso país em diversos aspectos correlacionados neste
estudo.
116
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A Itália, berço de grandes civilizações e frente ao seu tempo nos ideais de
sociedade, abarcou, desde sua formação, lutas entre correlações de forças políticas,
econômicas e sociais que culminaram na unificação de seu território, inicialmente, os
povos emigravam para outras regiões e, logo partiram em busca de um novo mundo.
Contudo, a imigração italiana, para a América, teve seu início no século XIX,
sendo mais intensa nos períodos entre 1880 a 1930, vislumbrando, assim, o século
XX, vale destacar que a imigração italiana é relatada em dois períodos, o primeiro,
antes de 1850, a mão de obra italiana estava direcionada para substituir o tráfico de
escravos, e, segundo, após 1850, no qual se teve a necessidade de mão de obra
permanente e qualificada.
Após o estabelecimento de imigrantes em terras brasileiras, diversas
contribuições podem ser notadas nos Estados que os receberam principalmente nas
regiões Sul e Sudeste e, trazer à tona estes impactos e contribuições se torna um
importante direcionamento desta pesquisa, por apreciar que tais elementos fazem
parte da minha, da sua, da nossa história.
Para tanto, a literatura utilizada para elaborar este artigo, resgata a
concepção da política imigratória do governo brasileiro, bem como aborda uma
vivência do imigrante italiano e sua devida importância na formação da sociedade
brasileira.
A fundamentação teórica explana todo um embasamento teórico sobre o
tema abordado pelo artigo, pois serve de orientação e análise à luz do assunto de
interesse expressado no artigo, com isso, a metodologia apregoada no artigo
relaciona-se com a pesquisa bibliográfica, no sentido qualitativo, através de livros,
artigos e trabalhos acadêmicos, sobretudo de reflexões debruçadas no estudo
realizado e que se apresenta como uma investigação do tema explanado.
CARACTERIZAÇÃO DA HISTÓRIA DA IMIGRAÇÃO NO BRASIL
A priori, é fundamental salientarmos que sempre existiram movimentos
migratórios na história da humanidade, já que, conforme Saladini (2011, p. 103),
diferentes “[...] momentos ao longo da história levaram as pessoas a saírem de seus
países para buscar fixação em outras terras, sendo que muitas vezes a motivação
explícita ou implícita era a busca pelo trabalho”.
A autora, continua sua reflexão ao afirmar que
O grande movimento mundial em busca de novas condições de vida
ocorrido no período dos descobrimentos parece ter descortinado ao homem
moderno a possibilidade de escolher o local em que viveria, pressagiando
uma nova era de mobilidade [...] (SALADINI, 2011, p. 105).

Então, é possível ressaltarmos que a imigração, sobretudo a estrangeira, foi
impulsionada a partir das grandes descobertas, principalmente das Américas, pois
“[...] apresentavam imensas áreas despovoadas, ou povoadas apenas por
aborígenes ou indígenas, necessitando de um processo “civilizatório”, sob a
perspectiva dos colonizadores; para esse fim eram cedidas terras aos imigrantes”.
(TORRES, 1998, p.660).
Neste sentido, devemos caracterizar os primórdios da imigração no Brasil,
com destaque a italiana por ser o objeto de estudo deste artigo, com a finalidade
apreendermos a organização e a formação da sociedade brasileira nos aspectos
políticos, sociais, econômicos e culturais.
Devido aos acontecimentos que antecedem o descobrimento do Brasil,
podemos afirmar que o continente europeu buscava a expansão comercial e, para
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isso, se lançavam em rotas marítimas por acreditarem na promessa da descoberta
de um Novo Mundo.
Haja vista, Portugal e Espanha foram os pioneiros em relação à expansão
ultramarina por apresentarem técnicas avançadas de navegação, assim,
Aos 22 de Abril de 1500, a imponente armada de doze velas, capitaneada
por Pedro Álvares Cabral, atingiu terras da América do Sul que, pela
capitulação feita em Tordesilhas117 ficavam aquém do marco, pertencendo,
assim, a Portugal. (GUEDES, 1989, p.61).

A partir da “conquista territorial” acima citada, os portugueses deram o início
ao processo de exploração das riquezas encontradas em terras tupiniquins,
principalmente o pau-brasil “[...] uma árvore alta, de casca cinza e folhas perenes,
verde-claras [...] suas flores são de um amarelo brilhante”. (HEMMING, 2007, p.43).
Ressaltamos que como Portugal visava somente o lucro através do
extrativismo do pau-brasil, não houve o interesse em colonizar as terras recémdescobertas, porém, meado de 1530 tem-se a escassez da árvore e o comércio
deste produto se tornou inviável e, para buscar outras fontes de exploração
econômica do território brasileiro, foi reconhecida a necessidade do movimento de
colonização com a instituição de núcleos de povoamento, isto é, as Capitanias
Hereditárias118.
Neste contexto de colonização e povoamento é que a imigração no Brasil se
desenvolve, sendo a imigração de portugueses a mais evidente, pois era incentivada
pela Coroa Portuguesa através da apropriação de terras para a implantação de
lavouras de exportação, principalmente o plantio e o cultivo de cana-de-açúcar.
Ao se tornar o principal meio econômico da colônia, para a produção de
cana-de-açúcar também foi necessária o uso de mão de obra escrava indígena,
mas, por ser diferente da exploração do pau-brasil, os indígenas não se adaptaram
às certas exigências de mais compromisso e disciplina e resistiram à escravidão,
sendo outros fatores como varíola, gripe e doenças venéreas motivos para a
escassez de escravos índios, e, para supri-la, Portugal investiu na importação de
escravos africanos que desde sua captura eram maltratados e transportados com
superlotação em navios sem ter as condições adequadas de alimentação, higiene e
de conforto (PROBST, 2016).
Destacamos então que, a partir de 1580, conflitos de origem interna fizeram
com que Portugal enfrentasse crise no âmbito econômico e político, podemos citar a
perda da colônia para o domínio espanhol e, logo em seguida a sua reconquista,
bem como também a decadência na produção açucareira no século XVII para o
sistema produtivo de melhor qualidade dos holandeses.
Embora estas intercorrências tenham afetado o desenvolvimento da colônia,
ainda no século XVII têm-se o início do cultivo de tabaco e a retomada na busca de
metais preciosos estimulando a expansão territorial e populacional. E, além disso,
devido ao intenso fluxo migratório durante a prática do tráfico de escravos africanos
(1530 a 1850), houve a recuperação da produção de cultivos agrícolas (algodão,
arroz, fumo e café).

117

Tratado de Tordesilhas é um acordo entre os Reinados de Portugal e Espanha assinado em 7 de
julho de 1494 com o objetivo de dividir o território das terras já descobertas e também das que
fossem descobertas.
118 Divisão territorial do Brasil em 15 capitanias hereditárias doadas pela Coroa Portuguesa aos
capitães donatários que possuíam a característica de serem os “administradores” daquela fatia
recebida, com o objetivo de prosperarem.
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Contudo, no ímo do contexto mundial, o advento da industrialização
europeia, a partir do século XVIII, fez com que a escravidão nas colônias fosse se
erradicando e pressões às outras colônias e seus domínios para que façam o
mesmo, inclusive Portugal em relação ao Brasil, foram intensificadas.
E, o
[...] esgotamento do ciclo de ouro, a decadência da exportação dos produtos
agrícolas devido à concorrência movida por outras áreas coloniais, além da
sistemática oposição da maior potência capitalista da época – a GrãBretanha – ao tráfico de escravos, provocaram o declínio da economia
escravista na primeira metade do século XIX, levando à sua definitiva
extinção na metade seguinte. (OLIVEIRA, D., 2012, p.48).

Neste preceito, em 1850 houve a proibição do tráfico de escravos, no caso
do Brasil já independente de Portugal, diversas revoltas que emergiram somadas às
crises da conjectura, deram o direcionamento para a abolição da escravatura em
1888, seguida pela Proclamação da República, fim de 1889.
A partir desta nova configuração tornou-se mais difícil para os proprietários
rurais terem em sua posse um escravo, com isso, a preocupação em substituir a
mão de obra escrava negra pela mão de obra de trabalho livre se elevou e a
imigração estrangeira passou a ter investimentos tanto através de legislações
administrativas, quanto pelo poderio econômico de grandes fazendeiros.
E, a imigração estrangeira, estimulada com a finalidade de substituir o
trabalho escravo,
[...] foi feita em condições que, rigorosamente falando, não eram
substancialmente muito diferentes das condições de vida das populações
recém-saídas do cativeiro. Os novos imigrantes foram relegados a
condições de marginalização e de relativa pobreza, pobreza que era
necessária para que o imigrante se sentisse obrigado a trabalhar para o
grande fazendeiro, que dele precisava. (MARTINS, 2009, p. 131- 132).

Vale ressaltar que o Brasil já possuía no início do século XIX uma política de
imigração estrangeira adotada pelo D. João VI119, na qual
[...] visava a atrair estrangeiros para povoar e colonizar os vazios
demográficos, o que permitiria a posse do território e a produção de
riquezas. O imigrante desejado era o agricultor, colono e artesão que
aceitasse viver em colônias, e não o aventureiro que vivesse nas cidades.
(OLIVEIRA, L., 2002, p.13).

Em decorrência de interesses contraditórios aos objetivos da política de
imigração, sua elaboração e aplicabilidade dependiam “[...] de quem estava no poder
e quem maior pressão exercia sobre o aparato político-administrativo”. (PETRONE,
1987, p. 263). Por esta lógica, podemos afirmar que “[...] a política de imigração e
colonização, adotada no Império, atravessou diferentes momentos [...]” (IOTTI, 2010,
p.02) por ter que atender as necessidades e expectativas no âmbito econômico,
visto que, enquanto uns incentivavam a entrada de imigrantes para o povoamento
de pequenos núcleos colonizadores em propriedades, outros a defendiam apenas
para a substituição de trabalho braçal diante às lavouras de café.

119

O decreto de 25 de novembro de 1808, de autoria de D. João VI, buscou a atrair estrangeiros pelo
acesso à propriedade de terra. Em maio de 1818, a Carta Régia autoriza o estabelecimento de
algumas famílias suecas no Brasil.
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Assim, durante o Brasil Império (1822-1889) foram articuladas diversas
políticas de imigração com características diferentes, desde o ápice da colonização
e formação de colônias autônomas através da posse de terras compradas,
perpassando pela suspensão de investimentos financeiros para a imigração por
parte dos fazendeiros, o abandono de implantação de núcleos coloniais, a sua
reorganização e retomada de recursos, até o fortalecimento do fluxo imigratório,
sobretudo a da nacionalidade italiana.
Em relação ao imigrante, este
[...] se assemelha à condição de estrangeiro no sentido de ambos se
sentirem diferenciados da população local, sendo considerado sempre
alguém exterior aos costumes locais, o que gera certo estranhamento tanto
do imigrante ou estrangeiro, quanto do nativo. (ROCHA, 2017, p.04).

Nesta perspectiva, a autora assevera que
[...] Cada imigrante, de cada nacionalidade, trouxe consigo uma carga
cultural que se fixou de algum modo no Brasil agregando ingredientes
essenciais para a constituição da cultura brasileira. [...] Enfim, a sociedade
brasileira em si é uma gama miscigenada de culturas e costumes que estão
intrinsicamente ligados a cada um dos brasileiros. (Ibid., p.08-09).

Conquanto o Brasil tenha facilitado a entrada de imigrantes, devemos
compreender os fatos e motivos que levaram os imigrantes a deixarem seu país de
origem, pontuando a imigração italiana, à estas reflexões o subitem abaixo irá
explorar.

Contextualização Socioeconômica e Política da Itália
A etimologia nos revela que a palavra Itália está relacionada ao grego antigo
– italos – que significa “touro”, a região teria recebido este nome pela abundância
desse gado, porém há discordâncias em relação ao termo120, localizada no sul da
Europa, seu desenvolvimento121 foi berço para diversas civilizações como a Etrusca
e a Romana, bem como percussora de buscas marítimas, do catolicismo,
humanismo, renascimento, fascismo, influenciando fortemente o desenvolvimento do
mundo, principalmente da Europa.
Em virtude de sua formação, o que prevalecia na Itália eram os costumes e
as formas de cultivo e produção feudais, isto é, a produção agrária e seus territórios
se constituíam independentes e se organizavam de maneiras distintas em reinos,
principados, repúblicas e ducados, sendo até o idioma desigual em cada região.
Logo, é relevante dizer que os modos de produção de bens eram realizados
por meio do artesanato e da manufatura, todavia o advento das transformações
sociais, econômicas e políticas atreladas às inovações técnicas permeadas durante
os séculos XV e XVIII a Revolução Industrial emergiu na Inglaterra que, segundo
Feitosa (2016, p.44) “[...] alterou profundamente a forma de produção de bens –
materiais e imateriais – nas sociedades, tendo como consequência mudanças
efetivas nas configurações sociais que organizam os grupos humanos desde então”,
120

ITÁLIA. Disponível In: Itália. https://pt.wiktionary.org/wiki/It%C3%A1lia. Acesso em Out de 2019.
É difícil precisar quando os primeiros homens chegaram à Itália. Cálculos aproximados indicam
que a colonização humana do continente começou há centenas de milhares de anos, bem como que
seres humanos modernos (caçadores e coletores) já habitavam a península há dezenas de milhares
de anos. (BERTONHA, 2008, p.17).
121
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para tanto, esta mudança acelerou o surgimento de máquinas e indústrias, impactou
também, as relações sociais no processo de industrialização.
Neste sentido, a partir dos ideais da Revolução Francesa, e, principalmente
com a Revolução Industrial, ambas no século XVIII, grupos iniciaram a luta pela
unificação territorial da Península Italiana, sendo uma de suas pretensões “[...]
implantar um país republicano, unificado e nacionalista [...]”. (VENTURA, 2008,
p.32).
As lutas pela unificação dos estados italianos demonstravam o desejo dos
“camisas vermelhas” (grupos liderados por Vítor Emanuel II e Conde de Cavour) em
distinguir assuntos civis das do clero, bem como expulsar os estrangeiros – no caso
os austríacos, e sucedeu entre 1815 a 1870, tendo por consequência a unificação e
divisão do território em 20 regiões conforme podemos observar nas ilustrações
abaixo relacionadas:

Figura 1 – Itália antes da unificação
Fonte: BERTONHA (2008, p.46).

Figura 2 – Itália após a unificação
Fonte: Ibid., p.60.

Contudo, essas lutas representaram dificuldades principalmente para a
região Norte devido à instabilidade política, ocasionando de um lado, “[...]
descontentamento da população, de outro a população permanecia sem nação e
sem bandeira”. CHIESA (2015, p.15). Em relação à esfera econômica, Ventura
(2008) assevera que o processo de unificação exacerbou mais ainda as diferenças
entre as regiões, visto que o Norte se industrializou rapidamente e no Sul ainda
prevalecia o fazer agrícola.
Entretanto,
[...] embora possuíssem um pequeno pedaço de terra ou certo capital para
arrendar uma área de cultivo, (os camponeses) não estavam
automaticamente excluídos da condição de braccianti 122 [...]. Muitos eram
obrigados a trabalhar nessas condições em outras propriedades, e rara era
122

Denominação dada aos camponeses, trabalhadores rurais volantes e não especializados que
trabalhavam no formato de diária nas terras de outras pessoas.
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a família de pequenos proprietários ou meeiros que não tinha filhos
trabalhando como braccianti nas grandes fazendas, ou filhas operárias nas
minúsculas indústrias artesanais da vizinhança. (ALVIM, 1986, p.33).

Apesar de toda ressignificação e o sentimento nacionalista que o movimento
da unificação propagou,
[...] a Itália continuava sendo um país agrário regido por relações sociais
atrasadas que freavam o desenvolvimento econômico condenando as
massas populares à miséria e fome. Foi esta miséria o principal fator da
imigração italiana. (BARROS, 1996, p.48).

Na busca de acepções sobre o início da imigração italiana, Calsani (2010, p.
19) salienta que “uma condicionante [...] foi a miséria existente por toda a Itália,
principalmente na segunda metade do século XIX”. E, ainda, autores renomados
asseveram que o cenário em que a Itália se encontrava era tido como desesperador.
A miséria! Esta a verdadeira e exclusiva causa da emigração transoceânica
entre 1880 e a Primeira Guerra Mundial. [...] A fuga, inclusive a pé, em
pleno inverno, para chegar ao porto de embarque – Gênova – envolvia
aldeias inteiras e podia assumir aspectos de verdadeira libertação [...]
(TRENTO, 1989, p.30).

Podemos assegurar que a aceleração dos processos de industrialização
acentuou a incapacidade de subsistência dos camponeses, assim, a emigração para
países europeus como França, Suíça e Alemanha se desenvolve e se torna um
fenômeno no século XIX, sendo o deslocamento para além-mar muito plausível, por
representar um “[...] processo viável e comum para aqueles com dificuldades no país
de origem” (VENTURA, 2008, p. 35), portanto, a imigração italiana se torna mais
ávida nas Américas, assim, no item abaixo, segue reflexões deste fluxo estabelecido
no Brasil.
ITALIANOS RUMO AO BRASIL: LA TERRA DE LA SPERANZA123.
“Anderemo in Mérica in tel bel Brasil
E qua i nostri siori lavorerà la terra col badil!”.124
Após toda explanação sobre os fatores determinantes para a imigração
italiana, devemos fazer um adendo ao dizer que a história da emigração itálica
sempre esteve presente na humanidade, como se refere um provérbio antigo do
século XIV em que diz “pássaros e florentinos estão em todo o mundo” 125, contudo,
afirma Caira (2009, p. 26) que “o grande êxodo foi aquele que viu a península
esvaziar-se a partir das últimas três décadas do século XIX”.
Entretanto, em relação ao fluxo imigratório rumo ao continente americano
durante 1870 e 1970, damos destaque para Estados Unidos com 5,6 milhões de
italianos, a Argentina com 2,9 milhões e Brasil com 1,5 milhões de italianos
imigrantes em seu território126. Percebemos então, que o Brasil foi o terceiro país a
123

Expressão usada pelos imigrantes italianos no auge da imigração e significa, contudo, o fazer
América, ir à América.
124
FRANZINA, E., La Grande Emigrazione: L’Esodo dei Rurali dal Veneto Durante il Secolo XIX,
Padova, 1976, p.204 “(Iremos para a América, para aquele belo Brasil, e aqui nossos senhores
trabalharão a terra com a pá!)”.
125 Encontrado por Giovanni da Montecorvino, médico milanês em Pequim.
126 BERTONHA, 2008, p.88

186

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

ser escolhido pelos italianos em seu processo de imigração, visto que no momento,
continha uma política imigratória, de certa forma atraente, o que despertou o
interesse imediato, pois mais valia tentar a vida num país diferente do que num país
de incertezas.
No entanto, é importante conhecermos as regiões das quais os italianos
vieram, pois cada uma representa sua especificidade no que tange valores, cultura e
organização, representando também, sua realidade econômica e social. Por isso, a
tabela abaixo é uma forma eficaz de interpretarmos a imigração italiana.
Tabela 1 – As Regiões de Origem dos Imigrantes Italianos para o Brasil (18761920)127
REGIÕES
IMIGRANTES
Vêneto (Norte)
365.710
Campânia (Sul)
166.080
Calábria (Sul)
113.153
Lombardia
105.973
(Norte)
Abruzzo/Molise
93.020
(Sul)
Toscana (Central)
81.059
Emilia-Romagna
59.877
(Norte)
Basilicata (Sul)
52.888
Sicília (Sul)
44.390
Piemonte (Norte)
40.336
Apuglia (Sul)
34.833
Marche (Central)
25.054
Lazio (Central)
15.982
Úmbria (Central)
11.818
Ligúria (Norte)
9.328
Sardegna (Sul)
6.113
Total
1.225.614
Ao analisarmos a tabela acima, percebemos que da Região Central vieram
133.913 mil italianos, expressada em sua maioria pela cidade de Toscana (81.059
mil), da Região Sul vieram 510.477 mil italianos, da cidade de Campânia (166.080
mil), da Região Norte vieram 581.224 mil italianos advindos de Vêneto (365.710 mil).
Entendemos então, que as regiões Norte e Sul foram as que mais contribuíram para
a imigração italiana no Brasil, atribuímos ao fato das lutas pela unificação da
península itálica justamente nestas regiões.
Aos poucos, homens, mulheres, crianças e idosos saíam de seu país em
busca de trabalho e de condições de vida melhores das que se encontravam, com
isso, podemos afirmar que a imigração italiana para o Brasil em meado de 1870
adota “[...] um aspecto mais preciso e dimensões apreciáveis e até a transformar-se
em fenômeno de massa entre 1887 e 1902, contribuindo, de modo decisivo, para o
aumento demográfico do país”. (TRENTO, 2000, apud CAIRA, 2009, p.29-30).
Destacamos que a viagem inicialmente era feita num veleiro e durava cerca
de dois meses e, fim de 1870, com a navegação a vapor, a viagem ficou reduzida e
127

Fonte: IBGE, 2007, p.164.
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passou a ser realizada entre 21 e 30 dias, (TRENTO, 1989, p.44), porém, a
realidade do transporte era dramática e péssima, com índice alto de mortalidade,
sobretudo infantil, por conta da varíola, além de outras “vítimas” da travessia, no
relato que “[...] em 1888, em dois navios que rumavam para o Brasil – o “Matteo
Bruzzo” e o “Carlo Raggio” – contaram-se 52 mortos de fome e, em 1889, no
“Frisca”, 24 mortos por asfixia”. (MISSORI, 1937, apud TRENTO, 1989, p.45).
Salientamos que, no início do século XIX, fora financiada a vinda de
imigrantes do Norte da Itália para trabalharem em terras no Estado de Santa
Catarina, porém, as colônias sofreram ataques em 1837 e 1839, no qual disseminou
qualquer resquício que pudesse demonstrar a presença de italianos no Estado
àquele período.
Porém, devido ao histórico anterior, a maioria dos imigrantes portavam, a
princípio, para Santa Catarina, foi somente findando o século XIX que os Estados do
Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito
Santo receberam imigrantes italianos, que chegavam aos portos de Itajaí, Santos,
Rio de Janeiro e Paranaguá.
Na região Sul do Brasil, os imigrantes se dedicaram exclusivamente na área
rural, com a lavoura de café, muitos iniciaram o cultivo de uva e a fabricação
artesanal de vinho próprios. Na região Sudeste, os imigrantes se dedicaram tanto à
área rural quanto aos centros urbanos, principalmente em indústrias e comércios, os
poucos imigrantes que seguiram para o Espírito Santo, tiveram que enfrentar uma
mata virgem à sua sorte, sendo abandonados pelo governo e como resultado, o
governo italiano proibiu a vinda de imigrantes para o Estado, sendo suspensa
também no período da Primeira e Segunda Guerra Mundial.
Nas regiões Norte e Nordeste, foram feitas tentativas frustradas para
atraírem imigrantes, uma vez que seus Estados, “[...] já apresentavam uma pobreza
local e os italianos já sabiam que teriam dificuldade de adaptação ao clima muito
quente”. (BOTELHO, 2018, p.09).
Na região Centro-Oeste não se apresentou nenhuma entrada de imigrantes
italianos, a não ser a acolhida da emigração, já no final do século XX, vinda das
regiões Sul e Sudeste do Brasil devido às más condições enfrentadas pelos
italianos.
Em relação ao Sudeste, por não oferecer nenhuma estrutura imediatista
para atender e abrigar os imigrantes, muitos se viam obrigados a encararem as ruas
das cidades e devido a aglomeração, aos poucos eram criadas as hospedarias de
imigrantes, principalmente no Estado de São Paulo entre 1875 a 1887 128 , para
somente depois se dirigirem para as fazendas de cultivo de café, sendo recebidos
pelos proprietários das terras e por interpretes que lhes apresentavam, por meio de
um contrato verbal, as condições de moradia, trabalho e salário à escolha do colono
italiano.
É justamente o regime de trabalho insatisfatório e cruel que levou alguns
italianos retornarem à Itália e alguns saíram das fazendas de café para tentarem
algum empreendimento na área urbana, instaurando os cortiços como outras
condições de moradias, se desenvolvendo em bairros como Brás, Bexiga e Mooca,
no Estado de São Paulo.
Apesar das dificuldades encontradas pelos italianos, no qual podemos citar a
comunicação e o sistema de semiescravidão que enfrentavam, diversas foram as
contribuições para a formação e organização da sociedade brasileira nos mais
diferentes aspectos.
128

Hospedaria do Braz, Hospedaria do Bom Retiro, Hospedaria de Santana, a de São Bernardo, a de
São Caetano, a Glória e Areal.
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Na arquitetura com a formação de colônias típicas italianas que,
posteriormente viriam a se transformar em cidades; na economia com seu modo
patriarcal de subsistência e novas técnicas agrícolas; na política com o modelo
anarquista e revoltas; na cultura que abrange dialetos (talian), a formação de grupos
de futebol (Palmeiras, Cruzeiro), e, é claro a culinária – introdução de comidas
típicas (massas, pão, polenta, mortadela, salame) e o hábito de comer panetone nos
finais de ano; na religiosidade por ser um país ligado ao catolicismo com
celebrações e festividades à santos de cada localidade oriunda; na linguística com a
inserção de palavras que mais tarde foram abrasileiradas (artesão, bagatela,
poltrona).
Em relação aos aspectos nos quais a imigração italiana trouxe para o Brasil,
há inúmeras possibilidades de pesquisas a serem realizadas, analisadas e
divulgadas, pois a este artigo científico fica aguçado à uma iniciativa de aprofundar o
estudo e qualifica-lo para algo mais específico na finalidade de satisfazer as
indagações até o presente momento respondida de forma satisfatória.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreende-se, durante o decurso da elaboração deste artigo científico que
o processo de imigração é uma característica intrínseca da história da humanidade,
um movimento cujo intuito é o de sempre buscar melhorias de vida, de trabalho, de
estudos, mas principalmente se caracteriza pela insegurança da não sobrevivência
em seu local de origem devido às perseguições e até mesmo discriminações.
No entanto, a história da imigração no Brasil evidencia os interesses que as
terras brasileiras despertavam nos países do continente europeu, o principal
elemento de interesse no início da colonização portuguesa, século XVI, era a
exploração das riquezas que aqui foram encontradas, principalmente o pau-brasil
que, sua escassez provoca a inatividade de sua comercialização e também o
reconhecimento de colonização e povoamento das terras através das Capitanias
Hereditárias, sendo a imigração portuguesa a mais incentivada pela Coroa
Portuguesa em meado de 1530.
No Brasil, o movimento do fim da escravidão significou a escassez de mão
de obra para os proprietários das lavouras, principalmente de café, assim, a política
imigratória brasileira passou a atrair imigrantes para o trabalho no cultivo deste
produto. Enquanto que, na Itália, a crise ruralista incentivou a saída de italianos em
busca de melhorias de vida, e, viram no Brasil a chance de recomeçarem em um
novo país.
Na perspectiva de atender aos anseios dos proprietários de terra, a política
migratória possuía facetas ligadas às possibilidades de povoamento dos espaços
vazios, bem como ao reestabelecimento de mão de obra nas fazendas de cultivo de
café, então, pode-se entender que, os imigrantes italianos que se dirigiram para o
Sul e Sudeste do Brasil, em sua maioria eram provenientes do Norte da Itália
Em suma, foi possível reconhecer que a imigração possui um caráter
constituinte da nação brasileira, sobretudo a italiana, que, foi considerada um fator
importante para a formação e organização da sociedade brasileira, bem como a sua
contribuição na constituição de sua história econômica, social, política e cultural.
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DITADURA MILITAR NO BRASIL E OS IMPACTOS NA CENA TEATRAL
Francisco de Paulo D’Avila Junior129
Resumo: O objetivo deste estudo, foi analisar o impacto da censura e da violência,
impostas pela Ditadura Militar Brasileira na produção teatral da época. Para tanto, se
recorreu a diversos textos e relatos que dão conta desta passagem da história do
país, e a exemplificação através do trabalho de três grupos: Teatro Oficina, Teatro
de Arena e Ói Nóis Aqui Traveiz. O teatro, por ser veículo de comunicação direta
com a sociedade, sofreu grande impacto durante todo o regime ditatorial. Diante
deste sistema de censura e repressão, surgiu a possibilidade de um outro teatro,
que a partir de diversos experimentos, desenvolveu novas estéticas, muito
inspiradas na própria cultura brasileira.
Palavras-chave: Ditadura Militar; Teatro; Resistência.
1. Introdução
A arte, uma das mais importantes expressões humanas, ao longo do tempo,
exerceu diversos sentidos e funções nas sociedades ao redor do planeta. Sempre
esteve completamente alinhada ao contexto histórico, político e social, até mesmo
quando os artistas buscam expressar seus sentimentos mais profundos. Por
diversas vezes, a produção artística sofreu interferência de fatores externos, de
forma direta, principalmente quando essas manifestações artísticas não estavam de
acordo com ideologias políticas distintas. Registros históricos constatam que
diversos regimes de governo autoritários, adotaram algum tipo de arte como oficial,
e quando artistas não estavam de acordo com seus princípios políticos sofriam
diversos tipos de violência e censura.
Isto pode ser melhor percebido, se analisarmos a produção artística durante
uma passagem recente da história do país: a ditadura militar brasileira. Este regime
totalitário perdurou por 21 anos, perseguindo a liberdade de expressão e impedindo
os artistas de realizarem suas obras, principalmente quando estas manifestações
criticavam e resistiam ao regime imposto. Sendo o período que se estabeleceu o Ato
Institucional n.º 5 (AI-5), os anos mais difíceis para a liberdade de produção artística
no país.
São diversos os relatos de artistas presos, torturados, violentados,
censurados, exilados e até mesmo mortos durante o período que ficou conhecido
como os “anos de chumbo”. Porém, todos esses acontecimentos foram capazes de
impulsionar recursos para driblar a censura e também proporcionar uma reinvenção
dos procedimentos de criação, de novas possibilidades estéticas e da inserção de
temáticas nacionais na produção artística brasileira. O uso da metáfora, da ironia, da
sátira, do humor, e a produção de obras sem autoria, possibilitado a reprodução por
qualquer pessoa, foram alguns dos procedimentos adotados pelos artistas e que
garantiram a continuidade da criação e da contestação política.
Este texto propõe uma reflexão com recorte específico na produção teatral da
época. Para tanto, além de trazer relatos contundentes sobre os impactos da
ditadura na produção teatral, também trás três exemplos de práticas que surgiram e
desafiaram os militares e que foram capazes de apontar um novo caminho para a
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produção teatral nacional. O Teatro Oficina, o Teatro de Arena e o grupo Ói Nóis
Aqui Traveiz exerceram importante papel neste período e ainda hoje inspiram
estudantes e artistas, no que se refere a produção artística contemporânea.
2. Breves considerações sobre o Golpe de 1964
O Brasil, no início da década de 60, tinha João Goulart (1919-1976) na
presidência da república, que se constituiu em relação as suas propostas, um líder
de governo problemático para os interesses de amplos setores da sociedade. Jango,
como era amplamente conhecido, elaborou, apresentou e começou a colocar em
prática uma série de reformas sociais, econômicas e políticas no país. A
modernização do estado brasileiro, que teve a construção de Brasília, obra de
Juscelino Kubitschek (1902-1976), como o símbolo maior e que acarretaria mais
indústrias, mais empregos, em uma sociedade extremamente pobre, era um sonho
de muitos brasileiros. As reformas propostas por Jango se tornaram reflexos de uma
preocupação dos nacionalistas de esquerda e dos reformistas, que defendiam que
em paralelo à modernização, o país deveria caminhar também para uma
independência econômica e para uma sociedade mais justa.
Porém, vários setores conservadores se viram extremamente incomodados
com tais reformas, convocando milhares de pessoas para as ruas em protesto,
denunciando uma possível entrada do Comunismo no país. Assim, começou a se
formar uma forte conspiração para a deposição do presidente, o que resultou na
tomada do poder pelos militares, no golpe de 1964. O conluio que derrubou Jango
se formou muito antes do dia 01 de abril de 1964, como aborda Flávio Tavares:
A queda foi rápida, mas a conspiração foi longa. Começou em setembro de
1961, quando João Goulart assumiu a presidência da República, em
Brasília, dois anos e sete meses antes desse anoitecer de 1º de abril de
1964, em que ele deixou a cidade e o poder tal qual havia chegado: voando
às pressas, assediado, aplaudido e acuado. (TAVARES, 2014, p.g 15).

A crise política que enfrentava Jango, pelo acumulo da dívida externa
angariada pelos governos JK e Jânio Quadros, e suas reformas em diversos
segmentos da sociedade - com ênfase: reforma agrária, reforma da educação,
reforma urbana, reforma bancária, reforma tributária, reforma eleitoral, salário família
e direito de greve - foi fatídica para a construção e concretização do golpe, não
havendo muito espaço de luta para Jango, que acabou após uma rota de fuga pelo
Rio Grande do Sul, se exilando no Uruguai.
O golpe de 64 teve apoio de grandes empresários brasileiros, de
latifundiários, de empresas estrangeira residentes no país, de órgão religiosos,
setores da mídia, das Forças Armadas, do próprio parlamento brasileiro e de uma
parcela considerável da sociedade civil. O grande apoio que as Forças Armadas
obtiveram, corresponde ao fato de que inicialmente acreditava-se que o poder seria
exercido de forma transitória, algo que não aconteceu. Merece ressalva, a influência
do governo dos Estados Unidos, importante para a concretização do golpe, que na
época manifestou apoio material e militar.
Se em diversos momentos da história, as Forças Armadas do Brasil,
exerceram papel moderador, atuando de forma transitória ou até mesmo evitando a
ruptura entre os poderes, em 1964 isto foi diferente. Com essa crise políticoinstitucional, os militares não só depuseram o presidente democraticamente eleito,
como passaram a exercer diretamente o poder. Essa tomada de poder se
fundamentava na ideia de que a principal ameaça à ordem capitalista não viria de
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fora, mas seria executada através de brasileiros que atuariam como “inimigos
internos”, ao passo que tentariam implementar o Comunismo no Brasil.
Desde os primeiros momentos após o golpe, a Ditadura Militar (1964-1985)
buscou adesão da sociedade para o regime, demonstrando que seus atos, ações e
desígnios se baseavam na tentativa de instaurar uma “verdadeira democracia”. “As
pressuposições em torno desta democracia perpassaram todo o regime militar,
inclusive nos momentos mais repressores como, por exemplo, de 1968 a 1973”
(REZENDE, 2013, pg.1). No entanto, a busca por uma adesão da sociedade e a
invenção de um possível ideário de democracia, não amenizava seu caráter
ditatorial.
“Historicamente não é novidade alguma que uma ditadura lute por se mostrar
democrática; aliás, quase todas o fizeram nos últimos séculos” (REZENDE, 2013,
pg. 3). A invenção de um ideário democrático e as estratégias para a consolidação
do regime em todas as esferas sociais, representou a busca por uma legitimidade de
suas ações e por um reconhecimento em torno dos valores fundantes do regime
militar. A luta dos condutores da ditadura em associar suas ações como produto dos
anseios da maioria da população, fez com que tudo que estivesse fora deste limite
deveria ser repelido:
Justificava-se, assim, a repressão a determinados grupos que se negavam
a identificar-se com o regime em vigor. Portanto, tudo o que estava fora dos
limites desta relação de identificação Ditadura Militar.p65 4 12/08/03, 15:46
5 em quaisquer campos (objetivo e/ou subjetivo) estava sujeito ao controle,
rechaçamento e até eliminação. O regime só admitia, então, aquilo que
estava absolutamente integrado ao seu controle num processo de geração
contínua de uma ampla consonância com seus propósitos nas diversas
esferas da vida social. (REZENDE, 2013, pg. 4).

Durante 21 anos, com sucessivos governos militares, a ditadura se
estabeleceu também a partir de diversos Atos Institucionais. O Ato Institucional n.º 1
(AI-1) e o Ato Institucional n.º 2 (AI-2), forneceram poderes ao governo militar, no
que diz respeito, a cassação de mandatos legislativos, suspenção de direitos
políticos, eleição indireta para presidente e vice presidente e alteração da
Constituição. Mas foi o Ato Institucional n.º 5 (AI-5), emitido pelo presidente Arthur
da Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968, o símbolo dos anos mais difíceis da
ditadura. O AI-5 foi o quinto de dezessete decretos emitidos pelos militares, e fez a
violência imperar, sendo a censura uma das principais consequências. O decreto
que durou 10 anos também suspendia quaisquer garantias constitucionais, o que por
diversas vezes culminou na tortura como instrumento de Estado.
Recentemente, a Comissão Nacional da Verdade (CNV) foi criada pela Lei
12528/2011 e instituída em 16 de maio de 2012, no governo da presidente Dilma
Rousseff. Surgiu com a finalidade de apurar as graves violações ocorridas entre 18
de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. Em 10 de dezembro de 2014, a CNV
entregou seu relatório final, apontando a criação de uma política estatal baseada na
tortura, na prisão arbitrária, na ocultação de cadáveres, na violência sexual e nos
desaparecimentos forçados. A CNV, reconheceu 434 mortes e desaparecimentos
políticos entre 1964 e 1988, a maioria durante a ditadura militar.

3. A resistência do teatro
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O teatro enquanto linguagem artística têm sua história completamente
relacionada aos movimentos políticos. Seu surgimento na Grécia Antiga, aponta
essa relação, principalmente na formação da polis, cidades-estado que compunham
o território grego no período Homérico (XII a.C – VII a.C). A Grécia, como berço da
democracia, a qual era exercida por meio de debates em praça pública, fez surgir
essa linguagem artística também em praça pública, como um instrumento para
refletir a vida em sociedade e as relações complexas entre os seres humanos. Como
uma das mais antigas expressões artísticas, o teatro acompanhou os tempos,
assumindo distintas posturas em sociedades muito diversas. Na história recente do
Brasil, isto não foi diferente, quando a sua própria existência foi colocada em xeque
pelo regime militar e por toda a censura e repressão que foi instaurada.
Assim como outras manifestações artísticas, e por ser veículo de
comunicação direta com a sociedade, o teatro sofreu grande impacto durante todo o
regime militar. No contexto da ditadura, diversos grupos teatrais assumiram papel
importante na denúncia e contestação sobre as opressões impostas, representando
uma importante resistência ao regime em todas as regiões do país. O objetivo do
teatro passou a ser o de contestar as formas de poder existentes naquele período,
sendo taxado pelos militares como um perigoso inimigo público como destaca
Michalski:
Ao mesmo tempo, rotulado pelo regime militar como um perigoso inimigo
público, e, consequentemente, perseguido e reprimido com requintes de
perversidade e tolice, o teatro constituiu-se numa importante frente de
resistência ao arbítrio e desempenhou destacado papel na sociedade de
seu tempo (MICHALSKI; 1989; pg. 7).

Como consequência, muitas peças teatrais e profissionais do teatro foram
censurados e precisaram se exilar em outros países. Logo nos primeiros meses
após o Golpe, em 1964, o teatro respirou sem restrições. No entanto, em 1965,
houve a primeira proibição total de um texto, o Vigário, de Rolf Hochhuth, em
seguida a censura de um espetáculo, O berço do herói, de Dias Gomes. Mesmo sob
forte violência e repressão, entre as duas décadas do regime militar no Brasil, uma
série de estratégias foram adotadas para que a produção teatral não sucumbisse
aos ditames autoritários dos repressores. E isso fez acontecer uma revolução da
linguagem:
As condições anormais em que o teatro funcionou durante essas duas
décadas fizeram surgir nos palcos tendências, experiências, textos e
encenações de características muito diferentes de tudo que ali fora visto
anteriormente. (MICHALSKI; 1989; pg. 7).

Embora durante a ditadura, o teatro tivesse menos público do que outras
linguagens como a música e o cinema, sua realização possibilitava um encontro
físico entre artistas e espectadores, proporcionando uma comunhão crítica em
relação aos preceitos do regime que se estabelecia. A repressão, oriunda de toda a
parte, que não se importava com a opinião popular, instaurando valores morais sem
levar em conta as expectativas da juventude, fez com que emergisse uma revolução
da linguagem teatral, que contestava os valores tradicionais do teatro e possibilitava
alternativas mais provocativas. Diante disso, surge a possibilidade de um outro
teatro no Brasil, que a partir de novos experimentos, desenvolveu novas estéticas,
muito inspiradas na própria cultura brasileira. Um teatro nacional, preocupado com a
sua própria situação política, econômica e cultural.
As reformulações se constituíram na medida em que se entendeu que o teatro
deveria se comunicar mais intensamente com os expectadores e encontrar
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mecanismos que podiam melhor integra-los na cena. Antonin Artaud (1986-1948)
inspirou essa geração e a ritualização da cena passou a ser a chave do problema,
com ela, alguns aspectos da linguagem tradicional sofreram impactos, são alguns
deles:
O predomínio da palavra, tradicionalmente consagrada como elemento
determinante da comunicação teatral, é veementemente questionado e
substituído por uma grande ênfase dada a linguagem gestual e a expressão
corporal; o palco italiano, virtual espaço único e imutável há três séculos, é
parcialmente abandonado em favor de vários tipos de espaços livres, em
que atores e público coexistem sem fronteiras físicas; o conceito de
personagem de ficção, a ser psicológica e corporalmente imitado pelo ator,
cede lugar a um desnudamento ritualístico do ator, no qual a sua própria
vivência pessoal vira matéria-prima temática tão ou mais importante quanto
as falas criadas pelo autor; procura-se, por todos os meios, trazer o teatro
de volta a suas raízes ritualísticas (MICHALSKI; 1989; pg. 25).

Os grupos de teatro, dos “anos de chumbo”, buscavam a não hierarquização
da cena, em contraponto a organização política vigente no país, e através de
processos colaborativos, com utilização de material pessoal, e trabalho com
questões de tabu (como o nú), desconstruíam e provocavam os discursos
opressivos que ressoavam pelos quatro cantos do país. A elaboração e encenação
de textos produzidos em território nacional tornaram-se característica importante na
luta e na produção teatral dessa época.

3.1 Teatro Oficina
Neste contexto destaca-se o grupo de artistas do Teatro Oficina de São
Paulo-SP. Um importante grupo de teatro, que com seu alto teor político, lutou
contra a repressão e o autoritarismo, rompendo com antigas convenções e
buscando uma maior interação com os expectadores. O grupo surgiu em 1958,
dentro do curso de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco,
da vontade de jovens estudantes de vivenciar a arte teatral. Inicialmente o nome do
grupo não era Oficina e ele era formado, dentre alguns membros, por José Celso
Martinez Correa, Carlos Queiros Telles e Hamir Hadad. A primeira montagem foi
Vento forte para um Papagaio Subir, texto de Zé Celso.
A Associação Teatro Oficina Uzyna Uzona, a companhia de teatro com mais
longa atuação permanente no país, em mais de cinco décadas de atividade se
consolidou como espaço importante de (re) existência. Dentre tantas montagens,
sua primeira obra censurada foi: a vida impressa em dólar, em 1961, na inauguração
do espaço do grupo, onde funciona até hoje o Teatro Oficina, no bairro do Bixiga em
São Paulo. Foi a partir daí, que o Oficina, travou sua luta contra toda a censura e
marcou a história do teatro brasileiro.
Com a peça O Rei da Vela, de Oswaldo de Andrade, sucesso de bilheteria
nacional, o teatro oficina se consagrou como grupo e fortaleceu sua frente de
resistência contra a ditadura militar. Com a peça Roda Viva, de Chico Buarque,
proibida pela censura, na edição 19 de julho de 1968, todos os atores da peça foram
espancados, como descreve o jornal A Folha da Tarde:

Os artistas da peça Roda Viva foram duramente espancados ontem à noite,
por um grupo de 20 homens que, armados de cassetetes e jogando bombas
de gás lacrimogêneo, invadiram o teatro Ruth Escobar no fim do espetáculo.
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Os invasores quebraram tudo o que puderam, bateram em todos os artistas,
principalmente no contrarregra José Luís Araújo e na atriz Marilia Pêra, que,
depois de várias vezes mordida, foi obrigada a andar nua pela rua. O
contrarregra José Luís apanhou tanto que teve de ser internado no pronto
socorro Iguatemi (FOLHA DA TARDE apud SILVA; 2008; pg.58).

Ao encenar textos de Oswald de Andrade e Chico Buarque, o dramaturgo,
ator e diretor Zé Celso enalteceu o Brasil e espantou a crítica especializada,
acostumada com encenações criadas a partir de textos estrangeiros. O Rei da Vela
representou uma ruptura com a dramaturgia tradicional. O movimento Antropofágico,
proposto por Andrade, propunha um devorar de todas as culturas existentes, para o
renascimento de algo novo. Um reencontrar do país consigo mesmo. A Antropofagia
consistiu em fazer valer vozes oprimidas, em uma sociedade com uma elite que era,
e ainda é, representante decadente dos colonizadores e imperialistas. O teatro
antropofágico do Oficina procurou introduzir, nas suas encenações, gestos,
palavrões e expressões cotidianas, aproximando sua arte do público e quebrando de
uma vez com os valores convencionais da cena teatral, vigente até então.
Com os espetáculos O Rei da Vela e Roda Viva censurados, o grupo montou
um texto de Bertold Brecht (1898-1956) Vida de Galileu, que com 12 horas diárias, e
um mês de trabalho, levou mais de 40.000 pessoas para os teatros do eixo Rio-São
Paulo, sendo um outro sucesso de bilheteria. A meta inicial do grupo foi atingir a
possibilidade de construção de um teatro popular, de fácil acesso a todas as
pessoas. E através desse encontro vivo entre atores e espectadores, pensar os
conflitos mais urgentes do país, através das referências mais antigas da sociedade
brasileira, como a cultura negra e indígena, por exemplo. Só um encontro coletivo,
amparado em desejos de transformação social, seria capaz de refletir os próprios
conflitos e contradições psicológicas, desse mesmo coletivo, como apontam os
próprios artistas do Teatro Oficina:
Acreditamos na necessidade de verdadeira participação na atualidade em
que vivemos. Só estudando-a, levantando e discutindo problemas de forma
mais ampla, mais aberta, o mais sincera possível, com a disposição de
revisar a cada instante nossos acertos e erros, acreditamos estar cumprindo
nossa parcela de responsabilidade diante de nós mesmos, do público e da
própria história (OFICINA apud TAVARES; 2006; pg. 1).

Com a criatividade exacerbada de Zé Celso, seus espetáculos além de
convocarem o público para uma tomada de posição, também provocavam incômodo
pela proximidade entre os atores e a plateia. Com a criação de um palco-passarela
(sanduiche), com arquibancadas laterais, tirou o público de uma contemplação do
ato cênico e promoveu a reinvenção do edifício e do palco teatral. Zé Celso em 1974
foi detido, fato que culminou em seu exílio em Portugal que durou até o ano de 1979.
Mais do que teatro deliberativo político, o Teatro Oficina, naquele momento,
foi uma filosofia de vida, onde todos moravam em comunidade e o dinheiro
arrecadado nas apresentações era utilizado para as próprias montagens. Utilizou
não só dramaturgia russa ou alemã, mas encenou uma dramaturgia brasileira,
calcada na realidade política local. Procurou desnudar o espectador, instigando sua
inteligência. Trouxe o sexual para a cena, tirou as roupas de seus atores, falou com
os espectadores, criou fora do eixo comercial. O teatro Oficina soube incorporar
todas as transformações que a modernidade trouxe para a linguagem teatral sem
deixar de se manter na (re) existência política.

3.2 Teatro de Arena
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Um dos momentos mais importantes da história do teatro recente foi a criação
do Teatro de Arena. Surgiu em 1953 em São Paulo e foi importante para a
construção da dramaturgia brasileira, visto que a maioria dos textos encenados, até
então, eram estrangeiros. Também esteve muito atuante nas discussões em torno
da política do país, desde seu surgimento até seu encerramento na década de 70.
Dentre seus fundadores José Renato, Eva Wilma, Gianfrancesco Guarnieri,
Oduvaldo Viana Filho e Augusto Boal, um dos mais prestigiados nomes do teatro
brasileiro.
Ainda na primeira década de sua atuação, o grupo encenou diversos textos,
mas depois de uma crise financeira e ideológica que quase acabou com o grupo, a
produção do texto Eles não usam Black Tie de Gianfrancesco Guarnieri, com
direção de José Renato, em 1958 salvou o grupo, sendo um de seus maiores
sucessos. A busca do Arena sempre foi a criação de uma estética própria, trazendo
para a ribalta textos nacionais que pudessem revelar problemas e temáticas de
interesse da plateia. Através de seminários de dramaturgia, e com composições
textuais dos próprios integrantes do grupo, potencializou uma discussão da
realidade nacional.
A nova realidade que se apresentava a partir do Golpe de 64, fortaleceu o
desejo do Arena de criar novas possibilidades de criação cênica, capazes de dar
uma resposta para uma situação de violência e autoritarismo que se estabelecia. Um
dos procedimentos do Doi-Codi (Destacamento de operações de informação Centro de operações de defesa interna), órgão militar responsável pela censura, foi
proibir a representação de peças realistas, e que faziam parte do repertório do
grupo. Isto fez com que o Arena reorientasse sua produção, possibilitando a criação
de diversas estratégias cênico-interpretativas e novos modelos dramatúrgicos.
Com a criação da peça Arena Conta Zumbi, em 1965, um novo modelo
dramatúrgico foi criado, chamado se “Sistema Coringa”, dentre os principais
procedimentos estão:
- Todos os atores fazem todos os personagens.
- Montagens de peças com elenco reduzido.
- Ecletismo de gênero e estilo.
- A existência de um personagem Coringa, com função narrativa.
- Utilização da música como ingrediente lírico, dramático e mítico.
- Criação cênica a partir de colagens diversas: música, notícias, trechos de
livros, poemas e depoimentos pessoais.
A partir da criação do Sistema Coringa, e com toda a experiência de uma
década de prática no Teatro Arena, Boal cria um método teatral revolucionário,
promovendo um novo modelo de prática, sistematizado e de caráter cênicopedagógico. O Teatro do Oprimido de Boal, difundido por todo o Brasil e nos cinco
continentes, é uma sistematização de diversas formas de criação em teatro, criadas
para apoiar o teatro às lutas dos oprimidos. Dentre algumas técnicas estão: Teatro
Jornal; Teatro Fórum; Teatro Legislativo; Teatro Invisível; Teatro Imagem; dentre
outras formas. Todas essas técnicas, possuem um objetivo em comum, a
possibilidade dos que a praticam de melhor perceberem o mundo, como declara
Boal:
O teatro do oprimido, em todas as suas formas, busca sempre a
transformação da sociedade no sentido da libertação dos oprimidos. É ação
em si mesmo, e é preparação para ações futuras. “Não basta interpretar a
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realidade: é necessário transformá-la!” – disse Marx, com admirável
simplicidade (BOAL; 2005; pg. 19).

Esse método começou a ser desenvolvido em 1971, no entanto, com o exílio
de Boal e o fim das atividades do Teatro de Arena, o método passou a ser praticado
em diversos países por onde Boal passou. O próprio Boal instaurou a prática do TO
no Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), que mantém até hoje essa
mística. Além de ser uma possibilidade de desenvolver a prática do teatro, o TO se
caracteriza como uma metodologia capaz de aproximar atores e espectadores, tratar
de temas relacionados a opressão e possibilitar o alcance da arte teatral para as
classes menos favorecidas. Em linhas gerais o TO é caracterizado por:
[...] uma série de técnicas e jogos para atores e não atores com o objetivo
de evidenciar e transformar as estruturas de opressão presentes nas
relações humanas em sociedade no seus mais diversos contextos: familiar,
afetivo, laboral, institucional etc. Nesses jogos, há uma intenção de
dissolver a distância entre atores e público, sendo que os espectadores são,
mutas vezes, chamados a cena para intervir em um momento de conflito
que está sendo encenado, sugerindo outras formas de solução do
problema. (ROCHA; pg. 114; 2016).

O TO continuou a ser praticado após o fim da ditadura, sendo até hoje veículo
importante de discussões importantes para a sociedade. Esse método conhecido no
mundo inteiro é forte inspiração para grupos contemporâneos de teatro, sendo
também praticado em diversos movimentos sociais e por professores em práticas
pedagógicas realizadas em sala de aula e em espaços não-formais de ensino. Boal
considerava o teatro como uma arte marcial, pois “é a arte que revela nossa
identidade e a arma que a preserva” (BOAL, 2003, pg.91).
3.3 Ói Nóis Aqui Traveiz

No transcorrer da década de 70 e ainda sob o governo Geisel, que propôs
uma abertura política no país caracterizando o lento final da ditadura despontou, no
sul do Brasil, um grupo de teatro que iria modificar o panorama teatral gaúcho pelas
próximas décadas. Embebida pelo caos político e com uma frágil situação
econômica, a segunda metade da década de 70 presenciou ressurgir os protestos
nas ruas, conclamando a volta da participação direta da sociedade nos rumos do
país. O grupo Ói Nóis Aqui Traveiz (Porto Alegre/RS), que traz em seu nome a
utilização da grafia errada das palavras trouxe, também, a quebra das convenções
pré-estabelecidas para o evento teatral, que pulsava em diversos grupos do país,
antes mesmo do golpe de 64 e que só alguns grupos, sob forte resistência,
conseguiram manter durante os anos de chumbo.
A estética e a ideologia do grupo foram inspiradas por Antonin Artaud, através
dos preceitos do Teatro da Crueldade, que visava o viver como um duplo, em que a
vida e a cultura se entrecruzam, entre o gesto e o pensamento. O Ói Nóis buscou
em Artaud um teatro capaz de romper a própria linguagem para sentir e tocar a vida.
A pesquisadora Alencar aponta algumas referências do teatro da crueldade que o
grupo utilizou para consolidar seu trabalho:
Os preceitos do Teatro da Crueldade - o retorno aos velhos mitos; o espaço
utilizado em todos os planos possíveis e em todos os graus de perspectiva,
em profundidade e em altura; a criação de uma linguagem física a base de
signos e não mais de palavras e, principalmente, o envolvimento matéria do
espectador, mantendo-o num banho constante de luz, imagens, movimentos
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e ruídos, se fariam visíveis em maior ou menor dimensão em todos os
estágios de sua trajetória (ALENCAR; 1997; pg. 32).

Os preceitos de Artaud e a necessidade de participar das transformações da
sociedade fizeram com que os artistas do grupo se autodenominassem atuadores.
Um grupo rebelde, com fortes convicções e que antes de artistas de teatro,
entenderam que eram cidadãos, e que por isso a sua arte deveria dialogar com a
sociedade e com a cidade em que viviam. Os atuadores deveriam ambicionar sua
transformação pessoal e comunicar para os espectadores suas mais intimas e
coletivas reflexões. Nessa lógica surgiu o grupo com um propósito ideológico muito
forte, avistando no horizonte a utopia de uma sociedade sem oprimidos e
opressores:
[...] O Ói Nóis Aqui Traveiz, teve como objetivo inicial veicular suas idéias
por meio de manifestações artísticas que contestassem as convenções
teatrais e as estratificações da época. [...] Ao absorver uma postura
anarquista e de contestação aos valores e individualismos burgueses,
utilizaram sua arte como pronunciamento das inquietações sociais, políticas
e culturais de um Brasil da anistia e “diretas já” (FISCHER; 2010; pg. 85).

Essa utopia fez o grupo se associar à luta de diversas manifestações
populares ao longo dos anos. Manifestações de cunho político nacional ou mesmo
manifestações locais sobre a realidade de um bairro, de uma reserva florestal, ou
outras manifestações relevantes para a cidade de Porto Alegre e região. A Tribo de
Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz com o lema “utopia, paixão e resistência” também
sofreu repressão e censura dos ditadores. Em 1980 foi censurada a montagem de O
Amargo Santo da Purificação, criação coletiva baseada em Sartre, Allen Ginsberg e
Renato Tapajós, que tratava da guerrilha no país. Inclusive, logo após a abertura em
1978 do espaço do grupo na rua Ramiro Barcelos, o espaço foi fechado pela polícia,
e só foi novamente aberto após longa batalha judicial.
O espetáculo de rua O Amargo Santo da Purificação, que estreou no ano de
2008 e com o mesmo nome da peça censurada em 1980, aborda a história do
revolucionário Carlos Marighella (1911-1969), tratado pelo grupo como herói
nacional. Marighella foi um importante militante político, que assistiu ao autoritarismo
do Estado Novo (1937-1945) e anos mais tarde o golpe militar de 64. Preso diversas
vezes, por não concordar com os regimes autoritários, conheceu a tortura e
entendeu a importância da sua participação na luta contra esses regimes. Em 1945,
com a queda do Estado Novo, Marighella saiu da prisão e se elegeu como um dos
mais bem votados deputados federais do país, mas foi caçado por ser filiado a um
partido comunista: Partido Comunista Brasileiro (PCB). Após a deflagração do golpe
de 64, Marighella foi preso e escreveu o livro “por que resisti à prisão”, na qual
afirmou a importância de construir uma luta armada para a revolução popular. No
ano de 1967, liberto, articula com amigos combatentes a Ação Libertadora Nacional,
organização clandestina, que tinha como objetivo formar um grande movimento
armado urbano. Para isso, o movimento fez uma série de assaltos a bancos, para
arrecadar dinheiro que pudesse financiar tal objetivo. Em 1968, com um de seus
combatentes capturados e a confirmação de que Marighella era o principal
articulador do movimento, o cerco começou a se fechar, e no ano de 1969,
Marighella foi morto em uma emboscada.
A importância, na atualidade, da abordagem desse tema pelo grupo, está na
história, que a partir desse tipo de ação, tem a possibilidade de se manter viva, e
talvez, nunca mais acontecer. O Brasil é um dos países, em que menos se revisa os
desdobramentos da ditadura, como por exemplo a Lei da Anistia, e a investigação
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do envolvimento dos militares em crimes e chacinas. Há um esquecimento, uma
alienação por parte de muitas pessoas e até mesmo um desconhecimento do que foi
a ditadura militar no país. Tendo o brasileiro memória fraca, corriqueiramente, e de
forma assustadora ouvimos discursos que propagam a volta do controle do país
pelos militares.
4. Considerações finais
Pode soar paradoxal: mas a produção teatral, mesmo com toda a censura e
violência impostas pelo regime militar, se desenvolveu de uma forma única,
promovendo rupturas importantes e marcando a história do teatro brasileiro. Com
grande participação na resistência cultural, artistas do teatro elaboraram encenações
que provocaram questionamentos e despertaram o senso crítico dos espectadores.
Com o advento do AI-5, dramaturgos, encenadores e atores tinham duas opções:
aceitar cortes para que as peças pudessem encontrar o público, ou elaborar
estratégias para driblar a censura, quase sempre desconhecedora do evento teatral,
ou de qualquer outra manifestação artística.
Este ímpeto de resistência fez aflorar um desejo de transformação da prática
teatral pré-estabelecida, fazendo emergir em todos os cantos do país diversos
grupos comprometidos em retratar e denunciar abusos de uma crise políticoinstitucional sem precedentes na história recente do país. Grupos como o Teatro
Oficina, Teatro de Arena e Ói Nóis Aqui Traveiz são exemplos disto. Com
dificuldades de manter seus espaços físicos, com peças censuradas, com
espetáculos invadidos pelos censores e com o exílio de seus profissionais, se
mantiveram na retaguarda de valores que acreditavam ser inegociáveis. Com a
criação de uma dramaturgia nacional, seus textos enfocavam a supressão da
liberdade, o papel da censura, a injustiça social, o arroxo salarial e tantos outros
temas da maior importância.
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ARTE SACRA COMO GERADOR CRIATIVO NA ARTE BRASILEIRA
Gabriel Pereira Cunha130
RESUMO: A arte sacra pode ser utilizada como um resgate histórico e cultural em
uma sociedade onde cada homem é parte fundamental de um todo. A história dessa
sociedade pode ser lembrada a partir de sua produção artística. Neste sentido a
importância da preservação recebe novo foco em detrimento da imprescindível
consciência da redução do impacto provocado pela busca de riquezas. Isso leva a
uma nova consciência do cuidado para com os objetos e edifícios sagrados
contribuindo drasticamente para que seja um povo vivo e que saiba valorizar aquilo
que é genuinamente arte brasileira.
Palavras-chave: Arte Sacra. Colonização. Preservação. Histórico

Introdução
A arte sacra tem seu inicio quando clandestinamente os cristãos se
encontravam nas catacumbas e formaram resistência com forte núcleo de fé. No
Brasil em meados do século XV com a vinda da Companhia de Jesus para auxilio na
colonização, esta fé foi transmitida, ou seja, ensinada aos índios e colonos. Desde
então a religiosidade no país é muito forte, tendo uma significação massiva até
nossos dias.
Nossa cultura ainda hoje é permeada pela fé que se transmite em forma de
arte, seja ela nos simples oratórios populares nas casas ou nos mais belos e
gigantescos templos devidamente ornados para este fim (PASTRO, 2002).
A arte e a religião são dois veios pelas quais o ser humano foge de suas
mazelas para um enlevo supremo. Dentro do arrebatamento religioso e o belo existe
um laço muito intimo. Seja ele por uma identificação de pessoas mais sofridas e
humildes com as pinturas que revelam a dor do próprio Jesus Cristo. Ela é a mais
alta expressão da fé de um povo.
Desde suas primícias foi e é utilizada para registrar sua historia. Possui
caráter religioso porem histórico, pois enfatiza toda a produção histórica e artística
de um povo conforme seus usos e costumes é parte viva de sua cultura.
O objetivo desta pesquisa é instruir o educando (em especial do ensino
médio) com direcionamento do contexto da Arte Sacra como papel fundamental na
história da Arte Brasileira no período da colonização dos Pais estabelecendo assim
relações histórico-sociais e paralelos estéticos, enriquecendo a capacidade critica
dos discentes ante a produção artística brasileira. Fomentar no ensino da ArteEducação a multidisciplinariedade, buscando eloquência no relacionamento da Arte
com a História (PROENÇA, 2004).
A produção artística brasileira e a arte sacra sempre produziram um saber
muitas vezes pouco entendido e destacado, o que renova sua importância histórica.
Em virtude de uma historia mais democrática se faz necessário salientar o lugar da
arte sacra no país; entendendo que a cultura e a arte de cunho popular estão
encharcadas da religiosidade, ou seja, da contribuição histórica e estética para com
a cultura brasileira.
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1. Arte Sacra: história e memória
1.1 Os primeiros cristãos: primícias da arte sacra

As primeiras manifestações dessa arte surgiram de formas rudimentares
durante a época em que os cristãos eram perseguidos. Conforme Conlay e Anson
(1969, p.101): “A arte cristã começou nas catacumbas, era parte de um movimento
clandestino. Os primitivos cristãos de Roma, obrigados a esconder-se nas
catacumbas pela perseguição, formaram uma resistência com forte núcleo de fé”.
Este tipo de arte além de possuir caráter religioso detém por sua vez forte
caráter histórico, pois ela destaca o momento sócio econômico em que aquela
comunidade vivia. E esta manifestação de fé era sustentada pelo meio artístico que
aquele povo produzia. Segundo Buoro (2003, p.22): “É uma forma de o homem
entender o contexto ao seu redor e relacionar-se com ele. O homem interferiu,
manipulou e transformou a natureza para que esta pudesse atender as suas
necessidades”.
Compreende-se que desde o início o homem teve a necessidade de registrar
os fatos de sua vida, com os primeiros cristãos não foi de maneira diferente, eles
expressavam aquilo que viam e sentiam a maneira que as coisas iam acontecendo.
Para os cristãos era importante destacar aquilo que eles viveram.
Desta maneira foram sendo assim erigidos os lugares onde os chamados
“cristãos” se encontravam mesmo que nas catacumbas, mas foram designados
lugares de culto, sua arquitetura e a apresentação dos espaços litúrgicos são
elementos constitutivos desta cultura religiosa, étnica e historicamente delimitadas
embora tenham produzido muito artisticamente.
Pastro (2002, p.4) lembra que nunca se ouviu dizer que alguma civilização ou
religião tenha produzido tanta arte como o cristianismo. Muito além de pura
realidade este tipo de arte que teve como berço os primeiros cristãos nunca deixou
de direcionar seu gosto pela vida e teve firmeza em assim dizer.
Segundo Pastro (2002, p.4) “Nela não há fronteiras, nem espaço, nem limite
de tempo ou cultura. É naturalmente a linguagem religiosa do homem. A arte fala do
ser do homem.” Era natural que os cristãos deixassem suas marcas onde se
reuniam para orar, eles acreditavam que aquilo pudesse ter certo poder ao deixarem
aquela prece ali inscrita. Em muitos locais é possível até hoje observar estes traços
típicos da época destes primeiros cristãos.
As catacumbas eram os templos dos cristãos onde ali se reuniam todos os
dias escondidos para orar e partir o pão foi onde grande parte desta arte cresceu,
pois era em seu interior que aconteciam estas reuniões de oração. “A catacumba de
Priscila, em particular contem algumas pinturas típicas do século III.” (CONLAY e
ANSON, 1996 p.1011).
Deve se observar que, para Cavalcanti (1968, p.119), ”São obras de
inspiração popular, elementares de execução e ingênuas de sentido, reveladoras de
suas origens entre artesãos ou artistas improvisados, senão autodidatas.”. Os que
produziam desta arte eram muito pouco instruídos quase sempre autodidatas,
aprendiam os desenhos por conta própria, isso se deve ao fato de que os recémconvertidos a nova religião eram os mais pobres e das camadas mais baixas na
sociedade do império.
Verifica-se que tempos mais tarde esta arte primitiva passou a ser mais
valorizada em detrimento do reconhecimento do cristianismo como a religião oficial
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do Império Romano. Complementando “Perseguido por três séculos, o cristianismo
vê-se finalmente elevado à categoria de religião oficial do Império Romano, graças a
Constantino, que se havia convertido à nova fé” (CAVALCANTI, 1968, p.123).
Foi a partir daí que a arte crista passou a se desenvolver a cada dia, uma vez
que a religião se espalhou também entre os grandes do povo mobilizando os artistas
profissionais a demostrar os imaginários estéticos e aperfeiçoando o coeficiente
especialista em suas obras destinadas aos cultos cristãos.
Deu se então inicio a construção dos templos para que os crentes pudessem
assim congregar publicamente, não mais nas catacumbas nem nas casas como
outrora. O Imperador Constantino contribuiu de maneira ocular para a concretização
das primeiras igrejas (basílicas) cristãs em Roma e Jerusalém. Em Roma erigiu-se a
de São João de Latrão a primeira de todas as igrejas de cunho cristão e a de São
Pedro (CAVALCANTI, 1968).
Pastro (2002, p.4) alega que “Os cristãos sempre valorizaram as artes e os
artistas. [...] Na história da cultura crista, a arte enalteceu o trabalho cotidiano muito
além das meras expectativas de produção”.
Torna-se evidente a contribuição artística para a arte religiosa de maneira
especial a arte Cristã primitiva. Houve desde então um grande avanço na parte
estética, agora a preocupação com belo já repousava sobre a arte cristã. Não mais
os desenhos rudes e simplórios habitavam no templo cristão, agora há um cuidado
vigente: manifestação direta dos modelos pagãos romanos, alexandrinos e egípcios
onde dominavam as mais sofisticadas técnicas de pintura, escultura e arquitetura.
Contudo, deve-se ao fato da adesão dos imperadores e dos mais abastados ao novo
movimento cristão, influenciando de tal modo sobre os artistas que eram
remunerados pelo próprio império:
Toda essa arte cristã primitiva, primeiramente tosca e simples catacumbas e
depois mais rica e amadurecida nas primeiras basílicas, prenunciam as
mudanças que marcarão uma nova época na história da humanidade Como
vimos à arte cristã que surge nas catacumbas em Roma não é feito pelos
grandes artistas romanos, mas por simples artesãos. Por isso, não tem as
mesmas qualidades estéticas da arte pagã. Mas as pinturas das
catacumbas já são indicadoras do comprometimento entre a arte e a
doutrina cristã, que será cada vez maior e se firmará na Idade Média
(PROENÇA, 2001, p.46).

Com o decorrer dos séculos o perfil dos primeiros cristãos mudou, seja
cientifica ou culturalmente e até mesmo socialmente. Os cristãos de hoje e de ontem
mudaram a sua expressão artística sua própria concepção das coisas, diferindo da
expressão artística dos primeiros cristãos. Entretanto a arte permaneceu com a
mesma função, sendo um veio sagrado, porém ganhou nova aparência de acordo
com o momento em que o homem viveu. Transformou-se o termo não sua definição,
eis que da arte cristã primitiva surgiu a Arte Sacra tal qual como a conhecemos hoje.

1.2- Arte Sacra como lócus irradiador da cultura brasileira
O desenvolvimento da arte sacra no Brasil se deve sobretudo a vinda dos
Jesuítas ao Brasil. Conforme Ribeiro foram eles os responsáveis por difundir a fé e a
arte católica no país. Chegaram em 1549 junto com o governador geral:
O primeiro governador chega ao Brasil em 1549, em três naus, duas
caravelas e um bergantim. Traziam funcionários civis e militares, soldados e
artesãos. Mais de mil pessoas ao todo, principalmente degregados. Com ele
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vieram novos colonos, bem como os primeiros jesuítas. Nóbrega, mais
velho e experiente à frente e mais três padres e dois irmãos; Anchieta, um
rapagão de dezenove anos, veio na leva seguinte. (RIBEIRO, 1995, p.89)

Porém os homens da Companhia de Jesus vieram com um objetivo préestabelecido, fazer vigorar no Brasil a Contra Reforma Católica em respaldo à
Reforma Protestante na Europa prevenindo que se alastrasse pelo novo continente.
“Com o objetivo de refortalecer a igreja e recuperar sua antiga posição na Europa,
os homens da Companhia de Jesus Os Jesuítas vieram a América para fazer a
conquista e preservação para a Igreja dessas populações ainda não atingidas pelos
efeitos das Reformas” (SILVA e BASTOS, 1977, p.35).
No contexto histórico colonial já era possível observar que as atividades
lúdicas proporcionadas ao indígena pelos Jesuítas eram de grande potencial.
Nomeados para a empreitada de doutrinar os índios eles se empenharam em
estudar o dialeto tupi, popularizavam-se com as culturas indígenas e suas
cerimônias a fim de ganhar sua confiança e então poder deixar de lado os princípios
católicos e converter o indígena.
Os inacianos se aculturavam para poder utilizar dos indígenas elementos de
sua própria cultura, de modo a reconhecer suas lendas, crenças e histórias.
Provendo assim grande assistência para o emprego deste material na concretização
de brincadeiras, peças teatrais tudo na finalidade de convencer os indígenas da
existência de seu Deus.
Um elemento indígena muito usado pelos jesuítas foi o uso da máscara em
suas peças. De acordo com Proença: “Para os índios, as máscaras têm um caráter
duplo: ao mesmo tempo que são um artefato produzido por um homem comum, são
a figura viva do ser sobrenatural que representam [...]e são usadas geralmente em
danças cerimoniais[...]” (PROENÇA,p.193).
A base desta catequização foi à arte que eles próprios desenvolveram para
que pudessem atingir seu publico alvo: “Os jesuítas arquitetaram a catequização
entre os gentios, propondo uma redução de todos os sentidos para que pelo meio
das artes pudessem espalhar os preceitos contra reformista. [...]”. (TIRAPELI, 2001,
p.8). Todavia este processo pelo qual os índios passou nada mais era do que uma
reeducação cultural.
Ao decorrer dos anos os jesuítas já contavam com uma boa estrutura. Eram
as chamadas missões. “Cerca de 34 mil índios são agrupados em onze paroquias,
sob a direção dos jesuítas ,dando nascimento as missões, ou reduções e povoações
organizadas como vilas, com pelourinho.”(RIBEIRO,1995,p.92).
Estas missões são consideradas por Tirapeli como o lócus do nascimento da
arte sacra no país. Eram nestas reduções que os jesuítas ensinavam os ofícios
artísticos e artesanais. É o inicio de uma gestação artística nos pais. Confirma
Ribeiro (1995, p.99) “[...] Nas missões jesuíticas tiveram oportunidade de se fazerem
tipógrafos, artistas plásticos, músicos e escritores”.
Os padres jesuítas transmitiram aos índios todos os conhecimentos e
habilidades que possuíam com o qual se deu inicio a uma produção artística
genuinamente brasileira. Não era mais possível distinguir as várias culturas que
permeavam o Brasil desde seu descobrimento, sua produção artística era reflexo
desta miscelânea cultural.
Logicamente o ponto culminante era a religiosidade que o povo possuía, era
de onde todas as vertentes culturais emanavam na época do Brasil Colônia. A esta
altura os índios em sua maioria já haviam abraçado a fé crista, a influencia da Igreja
no estilo de vida dos colonos era característico da antiga Europa, outrora
completamente cristã.
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Nota-se que os hábitos cristãos já estavam inculturados na vida indígena: ”Ali
toda vida era regulada [...] hora de trabalhar na roça, na caça, na pesca. [...] Hora de
ler, hora de rezar.” (RIBEIRO, 1995, p.93).
A arte desenvolvida aos poucos pelos colonos era estritamente ligada á sua
fé. A partir de então começaram a erigir suas primeiras capelas. “Suas principais
edificações eram as igrejas, os conventos e fortalezas, que constituíam também seu
principal atrativo. Por ocasião das festas religiosas, a aristocracia rural deixava as
fazendas para viver ali um período de convívio urbano festivo” (RIBEIRO, 1995,
p.195).
Ainda sobre a arquitetura colonial destaca-se que: “Elementos dominantes
dessa arquitetura eram influencias religiosos, os interiores muito ornamentados, o
exterior sóbrio e retilíneo e as esculturas com motivos humanos, da flora e da fauna
alegoricamente representados: o barroco litorâneo era caracterizado pela profusão e
pela alegoria” (WEHLING A.e WEHLING M.J,1999,p.291)
Quanto as imagens sacras embora muito rústicas em determinados locais já
eram construídos até pelos próprios indígenas em especial pelas mamelucas, filhas
dos índios com os portugueses Contudo eram orientados estética e teologicamente
pelos padres jesuítas.
Eram as mamelucas [...] categoria de gente digna. Única que se lhes abrira
era de fiéis contritas dos santos católicos, seguidoras entusiastas dos
cultos. Essa foi à única conversão que os padres alcançaram. Elas foram,
de fato, as implantadoras do catolicismo popular santeiro no Brasil [...].
(RIBEIRO, 1995, p.90).

Portanto com o passar dos anos os jesuítas em comunhão com o estado
fundaram escolas técnicas onde ensinavam os ofícios artísticos, inclusive a
produção de imagens. Mais tarde alguns leigos mais arraigados nesta confecção
artesanal ficaram conhecidos como Santeiros: “Muitas esculturas religiosas do
século XVII foram feitas em barro cozido. As obras de Frei Agostinho da Piedade e
frei Agostinho de Jesus mostram a criatividade dos ceramistas desse período no
Brasil.[...]” (SANTA ROSA, 2006, p.08).
Nestas primeiras imagens era inevitável reconhecer a mescla portuguesa,
africana e indígena, elas constituíram um importante meio de expressão e
mentalidade colonial. As feições das imagens eram comuns nas imagens de Nossa
Senhora e dos anjos; era considerada como forma de expressão daquele povo em
resposta a seu próprio culto. Os traços indígenas na face e nos cabelos longos e
lisos são irrefutáveis (WEHLING A. e WEHLING M.J,1999).
Em detrimento deste fato a memoria dos jesuítas ficou resguardada
justamente pela influência que tiveram sob a produção artística brasileira em
especial a escultura usualmente apelidada de santaria brasileira colonial.
A presença da Igreja [...] foi marcante no inicio da colonização do Brasil. O
tempo passou, mas a fé cristã permaneceu em nossa sociedade com muita
força. Por isso é que encontramos muitas igrejas de vários tamanhos e tipos
pelo Brasil. Nas casas mais simples, ou luxuosas é comum a presença de
objetos religiosos na decoração, como sinal de respeito e proteção á família.
(SANTA ROSA, 2006, P.07)

Neste contexto artístico surge o Barroco no Brasil estilo artístico predominante
durante longo período, estando em um chão aberto para um grande
desenvolvimento artístico-cultural. Apareceu no país no começo do século XVII,
inserido por evangelizadores católicos, em especial os da Companhia de Jesus na
totalidade da conquista portuguesa.
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No século XVII [...] foi trazido para o Brasil pelos portugueses e pelos
padres jesuítas. [...] O gosto brasileiro pela arte religiosa tornava-se cada
dia mais forte. Ao mesmo tempo, a Igreja continuava incentivando a
produção de obras de arte para as Igrejas. Enquanto o Barroco na Europa
já entrava em decadência, a arte barroca no Brasil estava começando
florescer. Isso aconteceu porque houve um fato importante aqui no Brasil: a
descoberta de ouro e pedras preciosas em Minas Gerais. Não passou muito
tempo e os artistas começaram a usar a beleza e o brilho do ouro na
decoração das igrejas, o que agradava aos religiosos e ao povo. (SANTA
ROSA, 2006, p.11)

Seguindo uma ordem cronológica chega-se então ao considerado o auge da
arte sacra no Brasil, é a propagação do Barroco pelo país. Porem este estilo muito
explorado na terra de Santa Cruz já estava em total declínio na Europa (Itália) onde
surgiu. “O estilo barroco desenvolveu-se plenamente no Brasil durante o século
XVIII, perdurando ainda no início do século XIX. Nessa época na Europa, os artistas
há muito tinham abandonado esse estilo, e a arte voltava-se novamente para os
modelos clássicos.” (PROENÇÂ, 2004, p.196.).
Ora, Aleijadinho foi o maior exponencial da escultura barroca, suas principais
obras como Os Doze Profetas e Os Passos da Paixão (1796), ambos no Santuário
do Bom Jesus dos Matosinhos em Congonhas são Patrimônios Mundiais, elegidos
pela UNESCO (1976), por seu valor histórico e artístico.
Suas obras são intensamente dramáticas, e aumenta esse efeito o vivo
colorido das estátuas em tamanho natural, pintadas, segundo indica um contrato
assinado em 1798, por Mestre Ataíde.
Enquanto Mestre Ataíde se destacava na pintura, Aleijadinho se dedicou
plenamente a escultura e arquitetura na região Mineira. Em outras localidades a
escultura também teve direta influência do Barroco.
A contribuição da arte sacra na cultura e formação do Brasil é
demasiadamente clara. Seu papel de mediadora cultural e artística leva a identificar
os meios pela qual a influencia da fé e piedade popular afetou a construção da
identidade brasileira, proporcionando total enfoque na sua produção artística.
Pode-se considerar a arte sacra como a arte genuinamente brasileira, a mãe
de todas as artes, o berço de toda e qualquer influencia artística aqui estabelecida.
Por fim eleita a representante da arte brasileira por muitos artistas conceituados com
Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Mário de Andrade.
De acordo com Santa Rosa (2006, p.28):

[...] Os artistas modernistas resgataram a beleza e a importância da arte
sacra barroca. Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfati, Oswald
de Andrade queriam o resgate da cultura e da arte nacional, a qual, na
opinião deles, não era expressa pelos artistas acadêmicos do Brasil
Imperial. Os modernistas viraram as costas aos acadêmicos e buscaram a
arte sacra barroca de Aleijadinho e dos outros artistas mineiros, vistos como
representantes da arte brasileira daquele momento. (SANTA ROSA, 2006,
p.28)

Do mesmo modo como os modernistas elegerem a arte sacra colonial a
representante da arte brasileira, hoje ainda é possível perceber tais características
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cotidianas que ao longo do tempo se firmaram sem que ao menos que a sociedade
percebesse. Algo considerado comum que foi, e é fonte de inspiração artística:

Até hoje, é comum encontrarmos santeiros pelo interior do Brasil que
produzem obras que ajudam a decorar igrejas e casas, mantendo acesas a
esperança e a fé. Hoje a Arte Sacra permanece em muitas cidades, nos
sítios e nos fundos de quintais, pelas ruas de terra do Brasil, como fruto da
influencia dos artistas barrocos A arte barroca brasileira, talvez seja uma
das mais autenticas expressões do imaginário de nosso povo. Arte que
nuca se acabará simplesmente porque a fé faz parte da vida da maioria de
nós. (SANTA ROSA, 2006, p.30).

Porém esta arte não é valorizada por muitos, muitas vezes se deixam levar
pelo lado religioso e não estético artístico abominando-a ou até mesmo porque a
arte sacra a nível Brasil é pouquíssimo conhecida em virtude de sua exploração e
propagação a partir da era Moderna.
2- ARTE SACRA COMO RESGATE PATRIMÔNIAL, HISTORICO E CULTURAL.
A arte sacra em toda a sua amplitude pode se utilizada como instrumento
educativo. Oferece um leque de possibilidades para ser trabalhada na área da
Educação. É a História da arte como arte educação.
Estudar a história da arte não significa simplesmente estudar períodos,
fatos, estilos. Para compreender a trajetória da arte é necessário refletir
sobre os problemas e soluções artísticos e estéticos envolvidos.
Caracteriza-se, portanto pelas teorizações e praticas de estudos e analises
histórica e criticas a respeito dos objetos e criações artísticas produzidas
pela humanidade ao longo dos tempos em diversos lugares. (FERRAZ e
FUSARI, 2001, p.120).

Todavia além de ser abordada a parte estética e artística se garantirá na
aprendizagem o elemento histórico, ou seja, todo um contexto: como e onde viviam
comportamento; todos estes elementos são característica da arte sacra.
FERRAZ & FUSARI (2001, p.121) expõem:
Um saber histórico da arte no Brasil pode estimular uma postura
critica frente aos bens culturais da nossa vivência, se comparados
aos de outras localidades ou nações. Além disso, se quisermos
participar critica e reflexivamente do momento cultural artístico (e
estético) de nossa época precisaremos detectara os traços do
passado cultural-artístico nele conservados ou transformados.
Através do estudo da história das obras de arte brasileiras
(documentos acessíveis, próximos e mais ligados ás nossas
experiências)
podemos
chega
a
aprofundamentos
dos
conhecimentos artísticos e estéticos significativos para nossa
cidadania. (FERRAZ & FUSARI, 2001, p.121).

Estes fatos históricos estabelecem meios culturais e artísticos necessários e
auxiliam a compreender os estilos, modismos tendências e as características
assumidos na arte nos pais naquela determinada época. É fundamental ter ciência
da produção cultural e artística para assim, encontrar traços culturais transformadas
em obras de arte.
208

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997) deixa muito evidente um
aspecto que deve ser trabalhado em sala de aula: a Multidisciplinariedade que
“permite ao aluno relacionar-se criadoramente com as outras disciplinas do
currículo” (FERRAZ e FUSARI, 2001, p.121).
È através dela que poderá ser inserida na Educação a Arte Sacra Colonial.
Levar em conta o período histórico de onde emanou a maior produção artística no
Brasil é um grande passo a ser dado. Saber contextualizar, por exemplo, uma
imagem sacra com um texto histórico literário ficará mais fácil ao aluno entender
imageticamente em qual contexto essa imagem foi produzida.
“A relação da imagem com o ensino da arte precisa ser vista numa
perspectiva histórica [...] Uma Inter- relação entre produção, leitura da
imagem e contextualização histórica, onde os conteúdos da arte sejam
explicitados.” (PILLAR, et al.,2001,p.61).

Sem dúvida, o estudo histórico do campo artístico é bem mais amplo e
complexo do que qualquer relação. Porem é um viés pela qual a Educação pode ser
contemplada. Nos dias de hoje em que as mídias virtuais tomam cada dia mais
espaço, perdendo- se o apego ao que já se passou.
A Arte pode ser esse vinculo de resgate. Com o “audiovisual” e sua demais
linguagens ela pode construir pontes, sendo deste modo mediadora entre o antigo e
o novo, estabelecendo meios concretos pelas quais a História pode trilhar. Não que
uma disciplina seja mais relevante que a outra, cada uma possui em sua importância
e ambas podem se completar a medida que se integram: sociedade ,comunidade e
a escola.
A multidisciplinariedade permite valorizar o patrimônio cultural, abordando as
duas disciplinas: História e Arte. Por exemplo, o trabalho com os legados culturais
de uma região permitem ao aluno aprender a guardar a memória da comunidade e a
se sentir parte dela (PILLAR, 2011).
Abordar de maneira simples a influência da arte sacra para a produção
artística brasileira pode fazer com que a mentalidade da sociedade mude. Ao
compreender que a na aprendizagem do aluno (em especial do ensino médio) na
área da Arte Sacra como papel fundamental na história da Arte Brasileira no período
da colonização do País se estabelece assim, relações histórico-sociais e paralelos
estéticos, enriquecendo a capacidade crítica dos discentes ante a produção artística
brasileira.
Percebe-se que enquanto a produção artística de um local acontece está
sempre ligado á um acontecimento histórico. Como O Barroco mineiro, período do
auge do Ciclo do Ouro. Boa parte do ouro da região era destinada á construção de
igrejas cada vez mais ornadas e o surgimento de vários ícones da escultura, pintura
e urbanismo daquela região. Porém, não se pode classificar a arte sacro
simplesmente como passado. Compreender o que é histórico como algo que já
acabou, distancia o educando daquilo que também forma sua identidade. Trabalhar
com tradições é refletir sobre a atualidade.
É necessário que se busque nas escolas criar mecanismos e concepções
viáveis a cultura local sobre a preservação deste acervo sacro. Muitas vezes um
aluno tem em sua casa uma imagem muito antiga e não sabe do valor não só
estético, mas histórico que esta imagem possui.
De acordo com Proença (2004, p.108):
“Esses fatos nos permitem ver mais claramente que a história de nosso
país está ligada à história do mundo todo, e que as nossas raízes são muito
mais profundas do que o limite inicial de uma data, no tão próximo século”.
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As implicações que este processo de criar uma cultura de preservação não é
fácil, porém se faz necessário nestes tempos da cultura do descartável. Saber o
porquê preservar é fundamental.
Conforme Ghirardello e Spisso (2008, p.15):
Cada indivíduo é parte de um todo – da sociedade e do ambiente onde vive
– e constrói, com os demais, a história dessa sociedade, legando às
gerações futuras, por meio dos produtos criados e das intervenções no
ambiente, registros capazes de propiciar a compreensão da história humana
pelas gerações futuras. A destruição dos bens herdados das gerações
passadas acarreta o rompimento da corrente do conhecimento, levando-nos
a repetir incessantemente experiências já vividas. Atualmente, a importância
da preservação ganha novo foco, decorrente da necessária consciência de
diminuirmos o impacto sobre o ambiente, provocado pela produção de bens.
A preservação e o reuso de edifícios e objetos contribuem para a redução
de energia e matéria-prima necessárias para a produção de novos
(GHIRARDELO e SPISSO, 2008, p.15).

Entretanto compreender o que preservar é fundamental. É preciso conhecer
os processos que o fizeram chegar onde está, entende-se que a arte sacra em sua
essência e função precisa ser preservada. Trata-se de elementos estéticos que se
perdem no tempo. Os órgãos competentes em comunhão com as escolas são
capazes de gerir uma coletividade consciente daquilo que anteriormente já foi
produzido.
Destarte, os autores expõem que:
Todos os bens de natureza material e imaterial, de interesse cultural ou
ambiental, que possuam signiﬁcado histórico, cultural, artístico ou
sentimental, e que sejam capazes, no presente ou no futuro, de contribuir
para a compreensão da identidade cultural da sociedade que o produz
(GHIRARDELLO e SPISSO, 2008, p.15).

Essa é a real função da arte sacra: trabalhar a multidisciplinariedade e
formar cidadão críticos que sejam capazes de em algum momento histórico,
colaborar com a identificação da analogia de um povo que o determina, sabendo
seus valores entendendo que a arte sacra fala do ser do homem e acompanhar
toda a hipotética que a acompanha.
Considerações Finais
A arte sacra propicia ao ser humano uma compreensão profunda das
questões sociais, pois solicita a percepção visual, bem como os demais sentidos e é
através dela que o ser humano compreende a dimensão política presente em seu
meio em detrimento do valor histórico social á ela atribuído. As informações
históricas, relações culturais, sociais e procedimentos adequados só podem ser
assimilados caso a sensibilidade e condições de concretude a permitam. Acredita-se
que explorar novas maneiras de colocar em evidencia os laços que unem a arte
sacra e a disciplina História bem como que fortalecer a consciência do Preservar
enriquecerá muito mais a cultura brasileira.
A arte sacra agrega valores. Unindo o valor histórico ao artístico, deixando um
rico registro do intercâmbio cultural entre indígenas, europeus e africanos e,
sobretudo do impacto das concepções ocidentais sobre o Brasil. O resultado desse
processo, sob a forma de estátuas, pinturas e arquitetura e de acordo com a visão
de vários críticos é um bom representante da originalidade artístico brasileira.
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Todavia a competência atribuída aos órgãos que zelam pela área artística em
vários níveis já não é mais suficiente à demanda é tamanha que exige uma
consciência social interpelando deste modo aos responsáveis Públicos e fazendo
analogia entre uma e outra. Uma arte esclarecida e de forma planejada convida e
estimula o cidadão a valorizar sua arte natal bem como as suas características.
Busca-se apresentar historicamente alguns elementos que orientem o leitor a
compreender os rumos tomados pela arte sacra na era colonial do Brasil a partir
daquilo que é sua principal fonte de inspiração: a fé e a formação religiosa do povo
brasileiro. E sua importância como arte no período colonial visando estabelecer
como a arte sacra abriu portas e serviu de base para tantos outros estilos artísticos
oriundos posteriores.
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A ESCOLA PROFISSIONAL DELFIM MOREIRA EM POUSO ALEGRE/MG: A
LITURGIA DO TRABALHO NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX
Giovane Silva Balbino 131

Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo analisar o papel da Escola
Profissional Delfim Moreira na formação de uma mão de obra qualificada na
sociedade pouso alegrense. Trabalharemos nesse texto com as seguintes fontes
históricas: alguns exemplares de jornais, de fotografias e de obras
“memorialistas”, também utilizaremos (ARDUINI, 2015) e (MICELI, 2009), no que
tange ao papel da Igreja Católica no período histórico e em relação a educação
profissional partimos nas concepções de (CUNHA, 2005) e (QUELUZ, 2000).
Consideramos que as reflexões aqui apresentadas são frutos da dissertação em
educação.
Palavras-chave: Igreja Católica; Trabalho; Educação Profissional.
Introdução
A presente pesquisa tem como objetivo analisar o papel da Escola
Profissional Delfim Moreira e o seu projeto de formação de trabalhadores
qualificados para o contexto industrial na sociedade pouso alegrense. O período
estudado está inserido em dois contextos sociais, políticos, econômicos e culturais
na sociedade brasileira: a Primeira República (1889-1930) e Era Vargas (19301945).
A cidade de Pouso Alegre está localizada na região do sul de Minas Gerais e
atualmente se encontra com uma população estimada em 150 mil habitantes (Censo
2018). Os dados que encontramos do ano de 1940 apresentavam que o munícipio
possuía uma população estimada de 34.447 habitantes (MARSON, 2017).
Após a Proclamação da República (1889) foi instaurado o sistema federativo
no Brasil, durante a Primeira República que perdurou até 1930, pois “as instituições
republicanas foram moldadas, na sua maioria, pelas aspirações oligárquicas”
(SAES, 1975, p. 66). O sistema oligárquico se caracteriza por práticas políticas que
garantem o predomínio de um pequeno número de pessoas no controle do Estado.
O Brasil foi comandado pelas oligarquias estaduais de São Paulo e Minas
Gerais, ambas se revezavam no poder central da Federação até 1930, quando
ocorreu a Revolução e com isso desmoronou o sistema oligárquico. Após a queda
temos a ascensão de Getúlio Vargas, além de um novo projeto econômico
(FAUSTO, 2009; 2018).
As elites brasileiras se mobilizaram para “promover uma industrialização
imediata e a modernização do país a todo custo” (SEVCENKO, 1998, p. 15). A
industrialização brasileira foi impulsionada diretamente pelo capital financeiro da
produção cafeeira, mas a “indústria se desenvolve[u] muito desigualmente nas
diferentes regiões do Brasil; desde o começo ela tende a concentrar-se na região do
café” (SILVA, 1981, p. 79).
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Os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais tiveram os seus
surtos industriais em escalas diferentes, esse “crescimento industrial deve ser visto
em uma perspectiva geográfica mais ampla, abrangendo várias regiões,
especialmente o Rio de Janeiro e São Paulo” (FAUSTO, 2018, p. 161). No sul de
Minas Gerais, as altas produções de cafés possibilitaram essa acumulação de
capital e na formação da burguesia cafeeira, e compunham as oligarquias regionais.
O poder econômico do café influenciou na construção de linhas férreas132, em
toda a região do sul de Minas Gerais nas primeiras décadas do século XX. A Viação
Férrea do Sapucaí, instalada em 1895, conectou as cidades de Soledade de Minas,
Itajubá, Pouso Alegre, Ouro Fino até a Estrada de Ferro Mogiana em São Paulo.
Basicamente, a “região sul-mineira se alicerça na produção agrícola de alimentação
(milho e feijão) e na atividade pecuária (porcos, bois, carneiros), como também de
seus derivados (toucinho e queijo)” (VALE, 2018, p. 42).
O contexto industrial pouso alegrense estava assentado na produção agrícola
e de abastecimento, as cidades de “Itajubá, Pouso Alegre, Varginha, Passos e Santa
Rita do Sapucaí tiveram expressivas taxas de crescimento da produção industrial e
possuíam uma produção industrial significante para a região em 1907” (MARSON,
2017, p. 172).
O crescimento das manufaturas e a presença de uma forte tradição agrária
moldaram Pouso Alegre nas primeiras décadas do século XX. O papel das elites
pouso alegrenses (religiosas e políticas) possibilitaram as transformações citadinas
e regionais, como a chegada da Estação Ferroviária no ano de 1895. Outras
melhorias foram concebidas na região:
Na segunda metade da década de 1900, quatro obras importantes foram
realizadas favorecendo a cidade e o município: a instalação de uma linha de
bonde que ligaria a Colônia Francisco Sales aos trilhos da Rede Mineira,
localizado na região central, a instituição de transportes públicos, a
instalação da luz elétrica e a criação de uma companhia telefônica (VALE,
2018, p. 139).

A modernização da cidade estava em andamento através da implantação de
um bonde que ligaria o projeto ambicioso da Colônia Francisco Sales com a Estação
Ferroviária, também havia uma rede telefônica e a chegada da energia elétrica. Os
avanços da urbanização com os “melhoramentos”, de ruas e avenidas centrais. A
rede telefônica e a energia elétrica vão possibilitar em primeiro momento as
comunicações e a chegada de equipamentos para que as manufaturas.
Dentro das transformações que podemos dar destaque, segundo o
memorialista Octávio Miranda Gouvêa: “Um fator de fundamental importância para o
progresso de Pouso Alegre e desenvolvimento de toda a região sul-mineira foi, sem
dúvida, a criação da Diocese de Pouso Alegre” (GOUVÊA, 1998, p. 75).
A Diocese é a representação do “papel de destaque [da religião] cada vez
maior na vida política e social de Minas, principalmente após 1909. De maneira
geral, a vida social das cidades pequenas girava em torno da igreja” (WIRTH, 1982,
p. 207). A criação e a instalação da Diocese em 1900 tiveram um impacto importante
para a história local e regional. Cabe reforçar que o 3o Bispo Diocesano Octávio
Chagas de Miranda foi responsável pela fundação da Escola Profissional Delfim
Moreira em 1917.
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A Rede Mineira de Viação (RMV), administrou após 1930, os seguintes ramais ferroviários no Sul
de Minas: Ramal do Sapucahy, Linha da Barra, Ramal de Delfim Moreira e Ramal de Paraisópolis.
Ver: https://www.estacoesferroviarias.com.br/rmv_sapucai/rmv_ramal_sapucai.htm, acessado no dia
30 de maio de 2020.
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Escola Profissional em Pouso Alegre
A fundação da Escola Profissional Delfim Moreira ocorreu no 19 de março
de 1917, dia conclamado ao São José, considerado “Santo protector dos operários”
(Jornal A Semana Religiosa, Anno V, Pouso Alegre (Minas), 24 de março de 1921,
no 229, p. 1). A instituição era propriedade da Diocese de Pouso Alegre e tinha como
objetivo formar os meninos pobres e órfãos para o trabalho, em seu currículo
possuía as seguintes oficinas manuais: sapataria, carpintaria, marcenaria, tipografia,
artes e uma seção agrícola, de forma geral, estava inserida na proposta de
industrialização e urbanização do país.
As relações da Igreja Católica e do Estado na Primeira República estava
inserida no âmbito pouso alegrense, mas essas particularidades são questões
também encontradas em todo o país.
A participação nas principais campanhas cívicas promovidas pelos grupos
dirigentes ao longo da República Velha – em prol do alistamento e do
serviço militar obrigatório, das reformas da instrução, a mobilização
patriótica da mocidade acadêmica – garantiu à hierarquia católica a
concessão de subsídios e empréstimos governamentais, envolvendo
montante significativo de recursos em favor de todo o complexo
institucional sob tutela eclesiástica (MICELI, 2009, p. 157) (grifos
nossos).

O mecanismo da Igreja Católica na Primeira República esteve centrado na
sua reorganização em todo o território, influenciando nas decisões políticas e
sociais. Já na Era Vargas, a Igreja esteve em sintonia com a população e nas
reivindicações ao varguismo, pois entendia que “o caminho para um bom governo
passava sempre pela via do uso do catolicismo como instrumento de intervenção na
vida social” (ARDUINI, 2015, p. 124).
A Escola Profissional trouxe essa relação recíproca das elites políticas e
religiosas. O 3o Bispo Diocesano Octávio Chagas de Miranda é visto pela imprensa
como o principal responsável pela criação e manutenção da Escola Profissional,
além de conseguir apoio das elites políticas nessa empreitada. Por outro lado, a
escola recebeu o nome de Escola Profissional Delfim Moreira, uma homenagem da
Igreja Católica a um político, Governador do Estado de Minas Gerais (1914 – 1918)
e Presidente da República (1918 – 1919): “Delfim Moreira foi político mineiro, filho de
importante fazendeiro da região do Sul de Minas, um nome de expressão no cenário
político regional e nacional” (ESPINDOLA, 2016, p. 300).
A relação do Estado, seja no apoio financeiro ou de prestígio, para os projetos
sociais da Igreja Católica são ações que podem ser significadas, como o princípio da
“colaboração recíproca”:
Inaugurava-se a “colaboração recíproca” entre Estado e Igreja. O Estado
buscava o apoio político e ideológico do clero católico na manutenção da
ordem, ameaçada primeiro pelos movimentos anarco-sindicalistas, depois
pelos movimentos insurrecionais dos militares. A Igreja Católica, por sua
vez, buscava o reconhecimento oficial de seus atos (como a validade civil
do casamento religioso) e a possibilidade de exercer seu ministério nos
hospitais, nas prisões e nas escolas mantidas pelo Estado (CUNHA, 2005,
p. 23).

O apoio político e ideológico da Igreja Católica e os representantes políticos
reforça a matéria do jornal Gazeta de Pouso Alegre. Em suas linhas narram as
ações de caridade do senador Eduardo Amaral, que é o principal representante da
oligarquia sul mineira e membro do PRM. Sua atuação correspondia no aumento da
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arrecadação de recursos providos das instâncias públicas, como os poderes
(Municipal, Estadual e Federal).
O Sr. Senador Eduardo Amaral n’um nobre impulso que muito honra a
magnanimidade do seu bem formado coração, acaba de fazer donativo á
Escola Profissional ‘Delfim Moreira’ da chácara e prédio onde se vae
installar esse novel [sic] e útil estabelecimento de ensino, para os que
adquira há dias aquella propriedade (Jornal Gazeta de Pouso Alegre, Anno
II, 7 de outubro de 1917, no 18, p. 2) (grifos nossos).

As ações benevolentes do senador demonstram uma preocupação voltada
em dois vieses: de profissionalizar trabalhadores e educar os meninos pobres e
órfãos da cidade. Outro detalhe é a presença política na organização da Escola
Profissional como é relatada pela memorialista:
No dia 4 de agosto de 1919, com a presença do Exmo. Sr. Dom Joaquim
Mamede da Silva Leite, do Revmo. Sr. Bispo Diocesano, Dom Otávio
Chagas de Miranda, do Senador Eduardo Amaral e demais autoridades, foi
inaugurado solenemente o novo edifício da Escola Profissional a que,
por decisão do Bispo, foi dado o nome de Delfim Moreira, então
Presidente da República (TOLEDO, 1997, p. 79) (grifos nossos).

A presença das autoridades políticas e religiosas da região na inauguração do
novo prédio da “Escola Profissional”. Ocorre no mesmo dia uma homenagem ao
presidente da república “Delfim Moreira”, decisão tomada pela cúpula religiosa.
Principalmente os políticos ligados à tradição republicana e pertencente à oligarquia
mineira. No caso o Partido Republicano Mineiro (PRM) possuía forte influência na
política regional, pois “a partir de 1898 (...), o Sul de Minas ganharia destaque no
cenário político interno, elegendo quatro dos cinco governadores até 1918”
(CASTILHO, 2009, p. 19).
É necessário entendermos que a Escola Profissional tinha um caráter
“assistencialista” em sua visão, portanto, encontramos nos jornais estudados
diversas menções de doações por parte da sociedade local, além de festividades e
quermesses, desenvolvidas para angariar fundos para a manutenção da Escola.
A fotografia que apresentaremos a seguir, é do prédio da Escola Profissional
Delfim Moreira. O modelo arquitetônico apresentado possibilita a colocação de
estátuas de santos e símbolos religiosos, que propiciavam um ambiente de
disciplina. “(...) edifício da Escola Profissional Delfim Moreira foi construído em estilo
neoclássico, com a presença de frontão, colunatas e o arco aplainado”
(ESPÍNDOLA, 2016, p. 306).
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Figura 1 - Escola Profissional Delfim Moreira.133

Fonte: Disponível no Acervo do Museu Municipal Tuany Toledo em Pouso Alegre/MG.

O terreno pertencente à Diocese de Pouso Alegre foi o “(...) local escolhido
para a construção da escola foi a rua Monsenhor José Paulino, região que abriga
outros estabelecimentos de ordem religiosa como o Palácio Episcopal e o Colégio
São José” (ESPÍNDOLA, 2016, p. 306). A Igreja Católica promovia nesses espaços
uma educação religiosa por meio de catequeses e doutrinação católica, além da
“formação de uma força de trabalho qualificada era vista não só como forma de
manutenção da ordem e de prevenção da desordem” (CUNHA, 2005, p. 30).
A catequização dos alunos da Escola Profissional Delfim Moreira é tratada
como relevante para a imprensa pouso alegrense:
Realizou-se no dia 16 deste a ceremonia da 1a communhão dos alunnos
da Escola Profissional, Horacio Aleixo, Humberto Cavalcanti de
Albuquerque, João Maria dos Santos e Francisco Domingues da Silva –
Houve uma festinha intima que deu realce á ceremonia. (Jornal Semana
Religiosa, Anno VIII, Pouso Alegre (Minas), 9 de agosto de 1924, n o 397, p.
1) (grifos nossos)
PRIMEIRA COMUNHÃO
Preparados com todo zelo e carinho, pela distinta cooperadora da Escola,
d. Francisca Beraldo, receberam piedosamente a primeira comunhão, no
dia 24 de maio, os alunos: José Ribeiro Pereira (Zézinho), Noé do
Nascimento, João dos Santos, Augusto Américo Diani, José Camilo,
Benedito do Nascimento e Euripedes Maciel. Parabens e que Deus os
abencôe! (Jornal O Trabalho, Pouso Alegre, (Minas), 29 de julho de 1946,
s/no, p. 2) (grifos nossos)

A Primeira Comunhão dos alunos da Escola Profissional Delfim Moreira é
noticiada com relevância pela imprensa e a importância da religião para a sociedade
local. A catequização visava o ensino dos preceitos católicos às classes
“desfavorecidas” e a influência da Igreja Católica nos costumes da sociedade local.
O caráter assistencialista e “a prática da caridade transferiu-se cada vez mais
para a ação profissional orientada por preceitos técnicos” (RANGEL, 2010, p. 5). A
educação profissional era vista como necessário para a manutenção da ordem e da
qualificação de trabalhadores para o trabalho.

133

Fotografia doada pelos Irmãos Puccini sem data.
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A Liturgia do Trabalho
Quando falamos de “liturgia” do trabalho acentuamos o papel da religião
nesse processo histórico. A conduta da Igreja Católica na Primeira República e na
Era Vargas esteve assentada na Encíclica de Leão XIII, a Rerum Novarum de 1891.
A valorização da ética do trabalho determinou as relações sociais e a organização
eclesiástica no seu projeto social de formação de trabalhadores (BALBINO, 2020).
A Encíclica teve um papel significativo na organização eclesiásticas.
Para restabelecer a harmonia social, era essencial, desde o ponto de vista
da instituição eclesiástica, promover a colaboração entre as classes,
baseado no espírito cristão de justiça e caridade. Nesse quadro, caberia,
aos patrões, o respeito à dignidade do operário (justo salário) e o exercício
direto da caridade cristã; aos operários, o respeito ao patrão e aos seus
bens, assim como o afastamento da sedição socialista, impulsora da
destruição social. Por sua vez, o Estado era chamado a contribuir com o
bem-estar dos trabalhadores, dentro dos limites do seu poder, protegendo a
propriedade particular, impedindo as greves, protegendo os bens da alma
(através da garantia do repouso festivo, por exemplo), protegendo o
trabalho dos operários, das mulheres e das crianças, e contribuindo à
fixação de um justo salário (PRONKO, 2002, p. 27).

A Igreja Católica buscava a harmonização das classes sociais que estavam
em constantes conflitos sociais, como por exemplo, a exploração do trabalho, os
baixos salários e as disputas de controle da sociedade, nesse sentido, a educação
profissional mostrava-se como “fundamental para o desenvolvimento econômico
nacional e também estabelecer uma disciplina racional de toda hierarquia do
trabalho desde aquele que dirige até o mais humilde trabalhador” (QUELUZ, 2000, p.
90).
O projeto de modernização do país, inscritos na urbanização e
industrialização, necessitava de trabalhadores qualificados e reforça a preocupação
das elites políticas e religiosas com as classes “desfavorecidas”. As elites buscaram,
por meio da educação profissional, educar as massas populares para o trabalho e
para as exigências do mundo do trabalho da sociedade capitalista. “Trata-se de um
movimento do Estado e da sociedade civil que, primeiro, respondia aos sentimentos
morais e religiosos da época e, depois, às necessidades “nacionais” da indústria
nascente” (CIAVATTA, 2009, p. 175).
O jornal Gazeta de Pouso Alegre, do ano de 1919, trouxe uma matéria
referenciando o papel da Escola Profissional Delfim Moreira para a sociedade
brasileira: “A Escola profissional, officina onde se fazem cidadãos, aptos em futuro
a serem uteis á sociedade, e, ao progresso de nossa pátria, é também para bem
alto render agradecimento ao Sr. Bispo D. Octavio” (Jornal Gazeta de Pouso
Alegre, Anno IV, 10 de agosto de 1919, no 100, p. 2) (grifos nossos).
O espaço para a formação de trabalhadores “produtivos” e “úteis” para a
sociedade são umas das características enaltecidas pelo jornal Gazeta de Pouso
Alegre. A “euforia” do progresso estava relacionada com os surtos industriais, da
modernização e da urbanização presente na sociedade brasileira. Além de
evidenciar a ação do Bispo Diocesano nessa empreitada, essa relação marcou os
jornais pouso alegrenses da época.
As características da Escola Profissional Delfim Moreira como espaço de
formação ao trabalho nas suas oficinas. Existe uma idealização de que esse
estabelecimento de ensino é uma “Escola do Trabalho”, nesse sentido é visto como
um “princípio educativo no contexto da industrialização, (...) iniciou antes dos anos
1930 e se realizou e se transformou nessa mesma década” (CIAVATTA, 2009, p.
217

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

190). Durante a investigação encontramos anúncios nas maiorias dos jornais locais,
a relação entre o trabalho e a educação, como aspectos produtivos (fábrica)
enfatizam os motivos das oficinas anunciarem as mercadorias produzidas e
articuladas com as demandas industriais e comerciais.
As oficinas da Escola Profissional Delfim Moreira são os resultados da
inserção da sociedade pouso alegrense no processo de manufaturas e da sociedade
industrial. As oficinas manuais da Escola Profissional possuíam as seguintes
profissões: tipógrafo; sapateiro; carpinteiro, marceneiro; artista/escultor e trabalhador
rural. Sabemos que os serviços prestados e as encomendas da sociedade local
possibilitavam a manutenção das oficinas, pois “a renda de suas oficinas para o
financiamento de suas próprias despesas, (...) a renda das oficinas na aquisição dos
materiais necessários para o trabalho das oficinas” (CUNHA, 2005, p. p. 89-90).
A organização das oficinas da Escola Profissional Delfim Moreira deve ser
pensada como uma fábrica. Na qual “reúnem-se numa mesma oficina, sob o
controle de um mesmo capitalista, trabalhadores de diversos ofícios autônomos”
(MARX, 2013, p. 411). As características fabris nas oficinas das instituições
educacionais concernem em seu propósito pedagógico de gestação da manufatura.
O ensino profissional nesta época possuía alguns aspectos pedagógicos.
a) Imprimir neles a motivação para o trabalho; b) evitar o desenvolvimento
de idéias contrárias à ordem política, que estava sendo contestada na
Europa; c) propiciar a instalação de fábricas que se beneficiariam da
existência de uma oferta de força de trabalho qualificada, motivada e
ordeira; e d) favorecer os próprios trabalhadores, que passariam a receber
salários mais elevados (CUNHA, 2005, p. 4).

Motivar as classes desfavorecidas acerca do valor do trabalho e disciplinar as
mentes para não caírem no “pecado” (anarquismo e socialismo) eram umas das
estratégias vistas pelas classes dominantes, principalmente com a participação das
instituições educacionais da Igreja Católica.
O jornal “O Trabalho” explora o discurso da “Escola do Trabalho” em menção
a Escola Profissional Delfim Moreira. O discurso é ideológico, pois se trata de uma
ideia promovida pelas autoridades religiosas para executar a formação de
trabalhadores, além de exercer influência religiosa na instituição educacional.
Figura 2 - Escola do Trabalho.134

Fonte: Jornal O Trabalho, Anno X, Pouso Alegre, (Minas), 24 de março de 1927, n o 12, p. 2

134

(O maior bem que se pôde fazer-a um menino pobre é educal-o na escola do trabalho é fazel-o
um bom christão. É a missão da Escola Profissional).
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A finalidade da Escola do Trabalho com a espírito cristão era educar os
meninos pobres e órfãos ao trabalho, além de serem “bons” cristãos e
trabalhadores. A educação e o trabalho como redentores morais da sociedade são
enaltecidos pelas elites pouso alegrenses, como princípio educativo para as classes
desfavorecidas.
A formação da mão-de-obra especializada atenderia as exigências dos
industriais e do mundo do trabalho, pois “a escola do trabalho e o trabalho como
princípio educativo no contexto da industrialização” (CIAVATTA, 2009, p. 190). As
escolas profissionais e domésticas era a representação institucional das fábricas. As
oficinas buscavam em essência o processo de produção de mercadorias como
prática pedagógica para os alunos e alunas, para que compreendesse o mercado de
trabalho em uma fábrica.
Essa dimensão existente entre a Escola e a Fábrica em sua essência
buscava impor nas oficinas os métodos fabris: “Essa (...) concepção da oficinaescola (o modelo do Liceu) e a da escola-oficina (o modelo das escolas federais de
aprendizes artífices) é muito significativa” (CUNHA, 2005, p. 125) e resultava na
mais-valia das mercadorias que os alunos produziam nas oficinas e eram vendidas.
As oficinas da Escola Profissional Delfim Moreira estavam em sintonia com essas
concepções envolvendo a fábrica-escola e a escola-fábrica na sua formação. Mas as
mercadorias sob encomendas e manufaturados pelos alunos e alunas eram
vendidas.
Na fotografia a seguir, discutiremos a presença dos aprendizes na oficina
artística, pois eles estão manuseando peças artísticas.
Figura 3 - Alunos na Oficina Artística da Escola Profissional Delfim Moreira, do ano de 1935. 135

Fonte: Disponível no Acervo do Museu Municipal Tuany Toledo em Pouso Alegre/MG.

As mercadorias eram produzidas pela própria oficina e usadas como
ferramentas pedagógicas e como formas de disciplinarização na Escola Profissional
Delfim Moreira, na qual se buscava incutir em seus alunos o contato com os
aspectos da esfera produtiva na sociedade capitalista e o valor do trabalho. É
importante destacar que a “produção atendia a um público variado desde
associações, instituições religiosas, até um público particular” (ESPÍNDOLA, 2016,
p. 305).

135

Doado pelo Dr. José Rios datada do ano de 1935 – Acervo do Museu Municipal Tuany Toledo.
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O trabalho e a educação são relacionados à moral religiosa pela imprensa
pouso alegrense. A matéria a seguir, é do jornal Semana Religiosa do ano de 1943,
a narrativa apresentada argumentos da necessidade de educar e profissionalizar os
meninos pobres e órfãos.
O Antoninho
Quem não o conheceu há meses nas ruas de Pouso Alegre, principalmente
na Avenida? Gordinho de fisionomia sempre alegre, meio sardo, de roupas
rasgadas e cheia de nôdoas, anadava o Antoninho perambulando pelas
ruas e Avenida.
Ninguém escapava de ser assaltado “pacificamente” pelo menino que a
todos dirigia o peddo tão habituaal, quasi mecanico: “Me dá um
duzentão”. Era um tormento para os transeuntes, embora em ponto
pequeno. Tinha, porem, uma virtude: muito resignado com a sorte. Se lhe
davam o dinheiro, ficava alegre. Se não lhe davam, saia tambem com a
mesma fisionomia de criança ingenua. E “assaltava” novamente o primeiro
transeunte que aparecia...
(---), E assim o Antoninho ia vivendo na vadiagem, “que é a pior das
escolas, e convivendo com companheiros que não se recomendavam pelo
bom exemplo. Um dia, uma caridosa senhorita de nossa sociedade,
aproveitando o oferecimento feito pelo Exmo. Sr. Bispo, de vários
logares gratuitos na Escola Profissional Delfim Moreira, arrancou o
pobresinho do abandono em que se achava. Retirou o da rua e das más
companhias e, com mãos benfazejas, entregou-o ao Padre Diretor, alma
boa e caridosa, que recebeu o Antoninho na Escola.
Há poucos dias vi o pequerrucho, engraçadinho no seu uniforme escolar,
como puxa-fila da Escola. Muitos de seus companheiros, que ainda estão
na rua, ao léo, ficaram com agua na boca, ao verem-no tão mímoso e
arranjadinho. Ante-ontem ainda vi o petiz, atento em realizar um trabalho
de que o mestre de oficina o encarregou. Outras vezes eu o vejo de
vassourinha na mão, fazendo a limpesa dos corredores, ou estando
gravetos para a cosinheira.
Antoninho ontem dormia ás portas das casas, ou deitado na carrocinha do
Nicoláu; hoje, tem sua caminha num amplo e arejado dormitório da
Escola. Ontem, falava nomes inconvenientes e brigava; hoje reza na
capelinha e é muito obediente. Ontem vagava pelas ruas sem destino. Hoje
frequenta a aula e anda limpinho, recebe últimos conselhors e será um bom
cidadão brasileiro, se Deus quizer. Encontrou na Escola Profissional a
casa que nunca teve, à educação religiosa que o levará para o bom
caminho.
Antoninho hoje é muito feliz. Florzinha humana, arrancada do pantanal
da ociosidade e da rua, vai florecer no canteiro abençoado de uma
Escola, ao influxo da graça divina d’Aquele que disse um dia: “Deixai que
as criancinhas venham a mim; delas é o reino dos céus...” L. (Jornal A
Semana Religiosa, Anno XVII, Pouso Alegre, 4 de setembro de 1943, n o
1349, p. 2) (grifos nossos)

Outro detalhe, foi a questão da mendicância e da vadiagem abordada, as
soluções encontradas foram a criação de institutos educacionais e de caridade que
atenderia essas classes populares (BALBINO, 2016). O jornal ao mencionar as
oficinas, alega à relação íntima com o trabalho, que “era considerado moralizador e
disciplinador” (RANGEL, 2013, p. 108).
O trabalho e a educação são relacionados à moral religiosa para a literatura
memorialista.
Criada esta casa de educação e trabalho, ela se desenvolveu com a
construção de novos pavilhões e implantação de várias oficinas, como
carpintaria e marcenaria, alfaiataria, oficina de artes, além de uma secção
de agrícola, contando dom Octávio com a colaboração e os trabalhos
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inestimáveis de vários diretores que se sucederam na sua administração
(GOUVÊA, 1998, p. 182) (grifos nossos).
Assim, com muita luta e determinação nasceu a Escola Profissional
chamada de escola benemérita, uma vez que se dedicaria à educação de
meninos pobres, que deveriam se profissionalizar em carpintaria,
marcenaria, sapataria, imprensa, lavoura, o que lhes garantiria um
sustento digno (TOLEDO, 1997, p. 78) (grifos nossos).

A Escola Profissional Delfim Moreira estava mergulhada em um ambiente
totalmente voltado para a fé. A influência da Igreja Católica na instituição é evidente,
pois o valor do trabalho como podemos analisar está em evidência no discurso. A
instituição tinha como objetivo oferecer um ensino de ofícios manuais para os
meninos pobres ou órfãos.
Durante os primeiros 30 anos da fundação da Escola Profissional Delfim
Moreira no ano de 1917, a instituição esteve sob os cuidados da Igreja Católica,
possuindo como guardião o Bispo Diocesano. A partir do ano de 1948 assumiram a
direção a Congregação dos Filhos de Maria Imaculada, os Irmãos Pavonianos: “Em
1948, dom Octavio, desejando perenizar esta sua obra, entregou a direção da
escola, por doação, aos cuidados dos padres Pavonianos, os quais construíram um
novo prédio e ampliaram as suas instalações” (GOUVÊA, 1998, p. 182).
A memória oficial é perpetuada pelos relatos memorialistas. A relevância da
figura de D. Octávio Chagas de Miranda é enaltecida nos anais da história oficial
pouso alegrense. O comando da Escola Profissional Delfim Moreira foi transferido
para os Pavonianos.
Considerações Finais
A pesquisa apresentada buscou evidenciar o projeto de formação de
trabalhadores promovida pela Escola Profissional Delfim Moreira em Pouso Alegre.
Essa instituição pertencente a Igreja Católica local possuía apoio significativo das
elites políticas e eclesiásticas.
Esse trabalho é fruto da pesquisa de mestrado desenvolvido na Faculdade de
Educação da Unicamp, portanto, trouxemos principais ideias relacionadas a Escola
Profissional Delfim Moreira e sua relação com o trabalho na primeira metade do
século XX. Sabemos da existência de lacunas no que tange a pesquisa, mas a
importância desse trabalho está na compreensão dos elementos peculiares da
região do Sul de Minas Gerais.
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IGREJA E ESTADO: A PROMULGAÇÃO DO “ÉDITO DE TESSALÔNICA” QUE
DEFINIU O CRISTIANISMO COMO RELIGIÃO OFICIAL DO IMPÉRIO ROMANO
Gustavo Henrique Apoloni Aguera136
RESUMO A sociedade romana dos primeiros séculos, passou por diversas
transformações que a afetaram profundamente e, de um modo especial, o
Cristianismo obteve um grande destaque que marcou diretamente o mundo antigo.
Assim, o presente artigo, tem o objetivo de evidenciar a oficialização do Cristianismo
como religião oficial do Império Romano por Teodósio I, e seu impacto na sociedade
romana do século IV, composta por diversas expressões religiosas. O artigo, busca
destacar a importância do decreto de Teodósio I, o “Édito de Tessalônica” no ano de
380, buscando descrever os principais motivos, desde Constantino até a reação dos
não cristãos, e analisar os benefícios e malefícios do Cristianismo frente ao Estado e
que perduram até a atualidade.
Palavras-chave: Sociedade Romana. Édito de Tessalônica. Cristianismo. Teodósio
I. Igreja-Estado.
1. INTRODUÇÃO
Ao avaliar, a implantação do Cristianismo como religião oficial do Império
Romano, promulgado pelo imperador Teodósio I no ano de 380 d. C., é necessário
compreendermos os desdobramentos de tal ato, sendo eles, positivos e negativos,
devido aos interesses políticos presentes no Império Romano nos primeiros séculos.
O interesse por este tema se dá em vista da relação entre Igreja-Estado,
especialmente nos primeiros séculos, onde os não cristãos foram obrigados, pelo
“Édito de Tessalônica” de 380 d.C., a estabelecer o Cristianismo como sua própria
religião, gerando assim, uma divisão na sociedade romana.
Para nossa pesquisa, adotamos os conceitos históricos da sociedade romana
nos primeiros séculos. Assim, tal pesquisa, está ligada a reflexão sobre o governo
de Constantino, pois, como bem sabemos, o decreto de Teodósio I no ano de 380 d.
C, foi, na verdade, fruto de várias ações que ocorreram durante o governo
constantiniano. Entretanto, sabemos que as evoluções tiveram inícios antes mesmo
de Constantino (306 – 337 d.C.), porém, foi ele quem sinalizou o estabelecimento do
poder da Igreja, onde, no ano de 313 d.C., buscou restaurar a paz na Igreja, isto é,
com o “Édito de Milão” que inaugurou o fim da perseguição e da liberdade religiosa.
Vale destacar, que se com Constantino houve o fim da perseguição religiosa
e a liberdade de culto, com Teodósio I houve a oficialização. Dessa forma, a
resistência e os desdobramentos negativos estão ligados com o contexto deixado
pelo imperador anterior. Ao oficializar uma religião foram privadas as outras e o
Cristianismo passará de perseguido à perseguidor. Logo, nossa pesquisa tem o
objetivo de descrever as consequências da oficialização do Cristianismo, buscando
relacionar os conceitos histórico-sociais e civis com a história da Igreja e descrever
os desdobramentos deste ato.
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2. O contexto social e religioso da sociedade romana dos primeiros
séculos
A implantação do Cristianismo como religião oficial do Império Romano, teve
grande impacto sobre sociedade romana. Sabe-se, entretanto, que os cristãos foram
afetados de maneira positiva, porém, àqueles que praticavam outras crenças tiveram
a imposição de adorar e crer no Deus de Paulo. Sendo assim, nos é permitido, pelos
resultados, discutir a maneira ao qual a sociedade romana vivia nos primeiros
séculos e compreender seu contexto para perceber como tal imposição os
impactariam.
Ao analisarmos, o contexto social e econômico da sociedade romana do
século I, podemos constatar, segundo alguns historiadores, a maneira ao qual a
sociedade lidava com as questões familiares e trabalhista. Para Paul Veyne (1990),
a sociedade romana compunha-se de diversas atividades que giravam o ciclo
econômico da época, dentre elas, destacam-se os trabalhos agrícolas, assalariados,
artesãos e aqueles ligados diretamente ao império. Além disso, ainda existiam os
camponeses, que era “independentes”, mas, “penavam para pagar os impostos”
(VEYNE, 1990). Sendo assim, toda a classe trabalhadora era, a todo momento,
submissa ao Império Romano e, muitas vezes, os trabalhadores eram presos por
não pagaram dívidas ou tinham seus familiares sequestrados por credores. Dessa
maneira, é possível perceber que o império mantinha uma determinada ordem, onde
buscava manter uma divisão de classe trabalhista a fim de melhor atender as
demandas ao qual o Império necessitava.
O Império Romano, era governado pelo imperador e, segundo Veyne (1990),
possuía um governo crítico que influenciava todo o viver da sociedade. Ao longo dos
quatro primeiros séculos, vários foram os imperadores que governaram Roma,
assim, é possível distinguir, segundo Bettencourt (2012), os governos em duas
grandes fases: de Nero (54 – 68) à Filipe (244 – 249), sendo o primeiro um grande
impulsor das perseguições aos cristãos e afirmava que, segundo Bettencourt (2012,
p.23) o “[...] ser cristão equivalia a arriscar-se a morrer”, e de Décio (249 – 251) até
Constantino (306 – 337), sendo o último um grande colaborador para a oficialização
do cristianismo.
A sociedade romana, era tida como adoradora de diversos deuses. Paul
Veyne (1990), afirma que o paganismo greco-romano era uma religião que permitia
cada cidadão venerar os deuses que quisesse e imaginá-los como pudesse, sem a
ausência de Igreja ou teologia definida. Assim sendo, “cada um fundava o templo
que desejasse e pregava o deus que bem entendesse [...] a escolha era livre”
(VEYNE, 1990, p.202), porém, o Império Romano tinha como necessário que se
prestassem culto a divindade do imperador e se reconhecesse os deuses do Estado.
Desse modo, a relação entre deuses e homens era análoga às existências
com os poderosos, isto é, rei ou imperador. Todavia, para Veyne (1990), o homem e
os deuses possuíam uma relação recíproca, ou seja, o fiel que promete e a
divindade que cumpre. No fundo, como afirma Veyne (1990, p.205), “a relação
clássica com os deuses é nobre e livre: é de admiração”. Assim, pelo ponto de vista
religioso, percebemos um carácter politeísta que se tornará frequente nos primeiros
séculos.
Por outro lado, os cristãos dos primeiros séculos sofreram duras perseguições
do Império Romano e tiveram uma trajetória complicada até o início do século IV. As
perseguições aos cristãos foram frutos de diversos desentendimentos entre o
Império e os seguidores de Cristo. Assim, com “a recusa em participar no culto
pagão estatal [...] fez com que os cristãos surgissem simultaneamente como ateus
e”, dessa forma, como “[...] inimigos do Estado” (FRANZEN, 1996, p.59). Tal recusa
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se dava pelo fato de os cristãos serem veneradores de um único Deus, impedindo
assim, reconhecer o culto imperial, logo, não reconheciam a representação de
divindade no imperador, “por isso o conflito era inevitável” (FRANZEN, 1996).
As perseguições aos cristãos, foram de maneira intensa até o século IV, mais
propriamente até o ano 313. Para Franzen (1996), elas foram caracterizadas em três
diferentes períodos, sendo eles: o 1.º período até o ano 100, onde o cristianismo é
tolerado ou ignorado pelo Estado; 2.º período, do ano 100 até 250, quando o
cristianismo é visto como uma religião específica, sendo apenas uma religião que
era inimiga do Estado e digna de punição; e, por fim, 3.º período, de 250 até 311,
onde, pela ameaça dos cristãos frente ao Império, se proclamou leis estatais de teor
geral, “cujo objetivo era o extermínio do Cristianismo e a recondução de todos os
cidadãos do império à religião estatal romana” (FRANZEN, 1996, p.65). Sendo
assim, o início do Cristianismo fora marcado por uma intensa perseguição e
violência desde o governo do imperador Nero (54-68). Mas, no ano de 306, a sorte
dos cristãos estava prestes a mudar, pois, se iniciaria o governo do imperador
Constantino.
2.1. A guinada constantiniana, o jogo político
O imperador Constantino, subiu ao trono na Gália em 306 e permaneceu até
o ano de 337. Devido as grandes perseguições e as constantes guerras, o Império
Romano estava, até então, em uma situação de extrema preocupação. Segundo
Pierrad (1982, p.41), foi somente “[...] pelas mãos de Constantino [...] que o império
reencontrou a paz e a unidade”.
Como sabemos, no século II o cristianismo estava ganhando muito espaço
entre os pagãos. Desse modo, tê-los ao lado seria um grande jogo político do
Império Romano. Ciente disso, Constantino buscou, em seu império, realizar
grandes atos que afetariam diretamente os cristãos, dentre eles, podemos citar a
tolerância religiosa, as devoluções dos templos, isenções fiscais e organizações
políticas que influenciariam os avanços éticos e jurídicos. Como visto, sabe-se que
as perseguições aos cristãos foram intensas até o início do século IV, pois, no ano
de 313, Constantino assinala o Edito de Milão, onde permitiria a liberdade de culto
religioso, estabelecendo assim, as celebrações e cultos de maneira livre e isenta de
perseguição. O imperador demonstrava, como afirma Pierrad (1982, p.41) “uma
simpatia militante em relação ao cristianismo” que iniciou desde o início de seu
reinado.
Para Franzen (1996), tal edito se fortaleceu após Constantino ter avançado
sobre os Alpes com a intenção de pressionar Maxênio a abandonar a Itália e evitar
que Roma fosse conquistada, assim, Constantino:
Na ponte de Milvi em Roma deparou-se com um adversário
consideravelmente superior, do ponto de vista militar. Na aflição e incerteza
do desfecho da batalha, dirigiu-se ao Deus dos cristãos, pedindo-lhe auxílio;
uma imagem, entrevista em sonhos, onde reconheceu uma cruz no céu com
a inscrição “vença neste”, reforçou a sua convicção (FRANZEN, 1996,
p.71).

Após tal episódio, a vitória sobre as tropas de Maxênio se concretizaram no
dia 28 de outubro de 312, e, para Constantino, a vitória foi a prova do “poder de
Cristo e da superioridade da religião cristã” (FRANZEN, 1996, p.71). Sendo assim, o
cristianismo passou a ter uma atenção especial por parte do Império Romano. Após
o Edito de Milão, Constantino buscou restituir aos cristãos os templos, bens e outros
imóveis que foram confiscados durante as perseguições. Para Bettencourt (2012,
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p.21), “este gesto teve enorme importância, pois, desfazia o vínculo até então
existente entre o Estado Romano e a religião pagã”.
Constantino, estabelece uma grande relação entre Igreja (Cristianismo) e
Estado, buscando gerar, um cenário religioso que passará a estar em constante
presença, permeando os muros do Império. Tal relação causará uma interferência
da Igreja no Império e do Império na Igreja. Franzen (1996), afirma que o imperador
passou a favorecer abertamente o Cristianismo, abolindo a pena por crucificação,
tornando o domingo, dia do Senhor para os cristãos, como feriado para todo o
Império e passou a proibir os sacrifícios pagãos que não se destinassem ao Deus
cristão. Assim, tais atos, foram tomando grandes proporções e o cristianismo foi,
gradualmente, estabelecendo uma relação inseparável com o Estado Romano.
Constantino, passou a ter grande influência no cristianismo, pois, concedeu
“[...] aos bispos do seu império plenos poderes judiciais e empenhou em integrar a
Igreja dentro de Estado através de legislações adequadas” (FRANZEN, 1996, p.73),
e, assim, é perceptível uma troca de favores, onde atribui aos bispos plenos poderes
no Estado, entretanto, espera obediência por parte da Igreja. A influência de
Constantino, na Igreja católica, passou a se tornar mais presente quando, no ano de
325, decidiu convocar um concílio ecumênico de Nicéia para solucionar algumas
diferenças com a heresia donatista, no Norte da África, e o arianismo no Egito,
inicia-se, assim, o primeiro concílio ecumênico da história da Igreja, o Concílio de
Nicéia. Franzen afirma que Constantino:
Pretendia mesmo desempenhar um papel dirigente no domínio espiritual e
religioso da Igreja cristã, tal como fazia enquanto Pontifex maximus no culto
pagão, tendo interferido na nomeação de cargos episcopais e determinado
o trabalho dos sínodos (FRANZEN, 1996, p.73).

Temos, nessa citação, o primeiro registro de uma interferência não clerical
nas decisões da Igreja cristã, demonstrando assim, a influência do Estado nas
decisões da Igreja. Tais atos certificam, aos olhos de Bettencourt (2012, p.21) que
“não há dúvidas de que Constantino [...] trazia o título de “Grande Pontífice” da
religião pagã” e, ainda afirma que, “Constantino acreditava ter recebido uma missão
especial de Deus para harmonizar o Estado e a Igreja”. A principal intenção de
Constantino era “conduzir à cristianização do mundo [...]”, isto é, “[...] à recondução
do mundo para Cristo” (FRANZEN, 1996, p. 74).
2.2. O governo de Teodósio I
Após o governo de Constantino, muitos outros imperadores passaram pelo
governo de Roma, Constantino II (337–340), Constâncio (340–361), ambos
descendentes de Constantino e continuaram a obra de cristianização do império,
Juliano, o Apóstata (361–363), Joviano (363–364), Valentiniano I (364–375) no
Ocidente e Valente (364–378), no Oriente, Graciano (375–383) e Valentiniano II
(383–392) no Ocidente e, finalmente, Teodósio I (379–395) no Oriente. Dos diversos
imperadores do Império Romano, nossa discussão verte sobre o reinado do
Imperador Teodósio I, e o “Edito de Tessalônica”.
Teodósio, nasceu em 347, na Galícia, e governou o Império Romano de 379
até 395, e é tido, segundo Rops (1988, p. 569), como “[...] o último imperador que
conta antes da derrocada”. O imperado buscou realizar diversos atos, ele foi um guia
destinado a “[...] salvar à força de punhos um mundo suspenso sobre o abismo” e,
seus atos, trouxeram diversas consequências decisivas para o mundo cristão futuro,
pois, seu mérito, foi compreender a realidade, e as ações passadas, e apoiar sobre
elas “[...] o essencial dos seus esforços”. Desse modo, teve como grande
227

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

conselheiro Santo Ambrósio e do papa Dâmaso, ambos de extrema influência sobre
o cristianismo (ROPS, 1988).
Declarado publicamente cristão, Teodósio recusa o título de Pontífice Máximo
e apoia, de maneira firme, os esforços dos católicos no Oriente, bem como, segundo
Rops (1988, p.572), “os do papa Dâmaso e de Santo Ambrósio, no sentido de
difundir a doutrina de Nicéia”. Assim, no contexto do arianismo 137, Teodósio teve a
oportunidade de realizar o ato de maior importância de seu governo, isto é, o “Édito
de Tessalônica”.
2.3. O “Édito de Tessalônica” e a relação Igreja – Estado
Diversos fatos históricos, ocorridos sob o governo de Constantino, marcaram
profundamente o cristianismo, mas foi sob o governo de Teodósio que o cristianismo
se tornou a religião oficial do Império Romano. Assim, no dia 28 de fevereiro de 380,
Teodósio promulga um édito que traz uma série de leis que transforma o ambiente
religioso romano. Tal édito, apresenta os seguintes pedidos:
Desejamos a todos os povos que se encontram sob a branda autoridade de
Nossa Clemência vivam na fé que o santo Apóstolo Pedro transmitiu aos
romanos, que é pregada até os dias de hoje, como ele próprio a pregara, e
que é seguida, como é do conhecimento de todos, pelo Pontífice Dâmaso e
pelo bispo Pedro de Alexandria [...] Decretamos que só terão o direito de se
dizer cristãos católicos aqueles que se submeterem a essa lei e que todos
os outros são loucos e insensatos sobre o quais pesará a vergonha da
heresia. Eles poderão contar, em primeiro lugar, como serem o objeto da
vingança divina e, em seguida, com serem castigados também por nós,
segundo a decisão que o céu nos inspirou (CÓDIGO TEODOSIANO, XVI, 1,
2 apud COMBY, 2012, p.76).

Pelo decreto, é notável a insistência em que todos os povos deveriam aderir à
fé de Pedro, isto é, deveriam “[...] reconhecer a Santa Trindade do Pai, do Filho e do
Espírito Santo” (ROPS, 1988, p.572). Como vimos acima, o Império impunha os
cidadãos a reconhecerem os deuses instituídos por ele, logo, ao impor o cristianismo
como a religião oficial do Império Romano, os deuses do império se tornam o Deus
cristão. O edito apresenta, segundo Guerras (1992), como uma condenação que se
generaliza, isto é, ultrapassa o paganismo e segue com: o arianismo, monofisismo,
apolinarismo, etc., logo, é perceptível que a liberdade religiosa, proposta em 313 por
Constantino, não fazia parte da mentalidade daquele tempo. Assim, de uma Igreja
que ora era perseguida, passa, por uma influência do Estado, a perseguir àqueles
que não a aderem. A isso, Teodósio chama, segundo Rops (1988, p.572), de “uma
só fé, um só Estado”.
Segundo Gaudemet (1958), é correto afirmarmos que tal lei, isto é, o édito, foi
desejado, louvado e até abençoado na sua própria época, constituindo assim, a
melhor expressão da colaboração entre Igreja e Estado. Gaudete (1958),
compreende que Teodósio, ao promulgar o “Édito de Tessalônica”, assumiu uma
posição dogmática, sem buscar ter uma relação direta com a Igreja, ou seja, sem ter
137

O arianismo foi uma das maiores heresias do período da chamada Alta Idade Média, isto é, o
período de transição entre queda do Império Romano e a formação da Cristandade Ocidental, que se
deu de meados do século IV d. C a meados do século X d. C. Essa heresia (heresia vem do
grego hairésis, e significa escolha) foi assim denominada por derivar-se do nome de Ário, ou Arius,
presbítero de Alexandria, no Egito. Foi combatida por sábios da Igreja Cristã Primitiva, como Santo
Atanásio (FERNANDES, Cláudio. "Arianismo. A Heresia de Ário"; Brasil Escola. Disponível em:
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/arianismo-heresia-ario.htm. Acesso em: 14 jun. 2020).
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solicitado apoio de algum Concílio. Assim, é possível afirmar que, pela autoridade, a
fé passa a penetrar na consciência e na lei, logo, a teologia passa a ser uma
questão de Estado que resultará no cesaropapismo 138 que evolverá “[...] toda a
política medieval” e terá seu ponto mais alto com Gregório VII e Inocêncio III
(GUERRAS, 1992).
É fundamental, observar que O “Édito de Tessalônica” teve diversos
desdobramentos que afetaram profundamente a sociedade romana do século IV.
Em um primeiro momento, na união entre Igreja e Estado, diversas outras crenças
foram suprimidas e sofreram diversos tipos de “perseguições”. O cristianismo,
atrelado ao Estado, buscava “assegurar [...] o seu domínio” (ROPS, 1988, p.574).
Dessa forma, o arianismo foi extirpado, os pagãos sofreram grande caça e foram
proibidos de realizar manifestações sobre suas convicções. Além disso, o
paganismo foi duramente criticado e passou a ser considerado inimigo público,
tendo templos ou casas de cultos fechadas pelo Império, a caça as antigas tradições
foram gerais e todo ato, que simbolizasse um culto diferente do cristão, era proibido
(ROPS, 1988).
De uma Igreja perseguida, passa a perseguir, assim, o Cristianismo, passou a
cometer diversos atos contra àqueles que não o aderiam. O paganismo considerado
como um inimigo público, passou, como afirma Rops (1988, p.572), “[...] a ter uma
existência larvada nas profundezas da alma dos camponeses” e, assim,
gradualmente foram extirpados pelos denominados “missionários” católicos. A Igreja
passou a obter, de uma forma ainda mais intensa, inúmeros privilégios fiscais e
judiciários.
Assim, a partir de tais medidas, Rops afirma que:
O Estado, considerando-se defensor da verdadeira fé, segundo os termos
das leis teodosianas, começou a desempenhar o papel de braço secular;
em 395 os hereges foram privados de seus direitos civis. Não se pode
imaginar aliança mais perfeita. Todas as vantagens de que a Igreja se
beneficiara nos séculos seguintes, até a Idade Média, foram obtidas a partir
do governo de Teodósio. Mas deve-se acrescentar que todas as ameaças
que viriam a pesar sobre ela e sobre a sua independência também
começaram a desenhar-se a partir desse momento (ROPS, 1988, p. 574).

Percebe-se, que o Estado se atrela, por poder político a Igreja e, assim, esta
passa a ser vista não como fonte da evangelização, mas sim, como instrumento de
dominação. Porém, enquanto Teodósio esteve sob o governo, ele soube proteger a
Igreja e o resultado desta aliança, isto é, a união entre Igreja e o Estado, foram de
uma maneira feliz, do ponto de vista religioso, sob diversos aspectos. As novas leis
continuaram a obra de Constantino; houve leis imbuídas de preceito evangélico,
dentre elas: leis contra delação, a difamação, a usura, o tráfico de crianças
abandonadas e, por fim, o adultério.
Após analisarmos, sobre o decreto e alguns traços do governo de Teodósio, é
notório admitirmos que o imperador contribuiu para que o cristianismo tivesse
tamanha influência sobre a sociedade, mas, ao passo que uma religião se atrela ao
estado ou ao poder estatal, esta perde o carácter de fé e entra no campo da lei
138

[...] um sistema de relações entre Estado e Igreja em que o chefe do Estado, julgando caber-lhe a
competência de regular a doutrina, a disciplina e a organização da Societas fidelium, exerce poderes
tradicionalmente reservados à suprema autoridade religiosa, unificando (pelo menos em via
tendencial) na própria pessoa as funções de imperator e de pontifex. Decorre daí um traço
característico do sistema cesaropapista: a subordinação da Igreja ao Estado, que atingiu formas às
vezes tão acentuadas de levar a considerar a primeira um órgão do segundo (FERNANDES, Cláudio.
"Cesaropapismo"; Brasil
Escola.
Disponível
em:
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/cesaropapismo.htm. Acesso em: 14. jun. 2020).
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(obrigatoriedade). Assim, aqueles que professam outras crenças são submetidos a
perseguição e repressão por não estarem em comum acordo ao Estado. Pois, como
afirma Palanque (1975, p.355 apud GUERRAS, 1992, p. 159), se a Igreja admite a
ação do imperador, isto é, convocando Concílio, proclamando leis e dando
excessivas colaborações, “[...] fica subentendido que a Igreja é superior ao Império,
que o Imperador está dentro da Igreja e que esta, por sua vez, está submetida à Lei
de Deus”.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, ao analisarmos a sociedade romana dos primeiros séculos, podemos
perceber que sob o governo do imperador Teodósio I, o Cristianismo teve diversas
influências no Estado e, a sua oficialização, marcou profundamente a sociedade
antiga. Assim, buscar compreender o contexto histórico ao qual encontramos uma
primeira relação entre Igreja-Estado, é fundamental para estabelecermos ligações
com a atualidade.
Dessa forma, observamos que o contexto social e religioso da sociedade
romana, no primeiro século, foi fundamental para definir diversos atos que viriam
marcar profundamente a sociedade antiga. A presença do cristianismo com os
apóstolos, deu início a Igreja apresentada por Cristo e continuou a obra por Ele
começada, mesmo sofrendo, num primeiro momento, dura perseguição por parte do
Império. A maneira pelo qual a sociedade romana vivia, isto é, em seu contexto
social e econômico, possibilitou-nos mapear como os romanos sofreriam com a
aplicação das leis propostas pelo governo, assim, podemos compreender como
determinadas leis os afetariam e, de um modo especial, como o “Édito de
Tessalônica” os influenciariam.
Ainda, notamos que o governo de Constantino foi o grande estopim, ou
contribuidor, para uma das maiores mudanças no seio do Cristianismo, visto que o
Imperador através do Edito de Milão, decretou a liberdade do culto religioso,
favorecendo especialmente o Cristianismo no Império, concedendo, assim, diversos
benefícios a religião cristã. Desse modo, entendemos que a atuação de Constantino,
foi um jogo político que favoreceu, de forma progressiva, dois lados: o Império e
Igreja.
No que diz respeito, ao Édito de Tessalônica, decretado sob o governo de
Teodósio I, percebeu-se que o decreto, ocorreu após uma série de fatores históricos
deixados por Constantino e, pensando no fortalecimento do Império, Teodósio
oficializa o Cristianismo e, afirma, que todo o Império deve, de forma direta, aderir à
fé de Pedro. Desse modo, decretava a união entre Igreja e Estado, onde os nãos
cristãos passaram a ter a obrigação de aderir, perante a imposição da lei, a religião
ao qual o Império professava, ou seja, de modo coercitivo.
Portanto, esta pesquisa levou-nos a compreender que um governo tem forte
poder de influência face à sociedade que está governando, não somente no que diz
respeito a política, mas em diversas dimensões que constitui uma sociedade, como,
por exemplo, a religião, na qual inúmeras vezes foi e é manipulada, para legitimar
poderes opressores e ideologias. Por sua vez, o Édito de Tessalônica, apenas
visava a garantia do poder, na qual perdurou toda a Idade Média, fazendo com que
a relação Estado-Igreja, levada de interesses político-econômicos, desvirtuasse a
missão primordial do cristianismo, ou seja, dando uma roupagem proselitista e
garantindo um status de poder, em detrimento do objetivo inicial da Igreja apostólica.
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A HISTORIOGRAFIA NACIONALISTA BRASILEIRA: IMPLICAÇÕES NO
PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA NAÇÃO
Henrique Pereira Lima139
Resumo: O presente artigo procura elucidar alguns aspectos fundamentais da
historiografia brasileira dos séculos XIX e XX, a qual ao atender demandas do
Estado nacional, também subsidiou a construção do nacionalismo brasileiro. Entre
estes aspectos recebem destaque a questão das fronteiras (territoriais e étnicas) e a
interpretação histórica pautada na hegemonia étnico-cultural lusitana na formação
histórico-social do Brasil.
Palavras-Chave: Estado. Fronteiras. Historiografia. Nacionalismo.
1. Apresentação
A nacionalidade é um tema sempre em aberto. Notadamente, sobretudo
quando esta construção é orientada pelas forças hegemônicas (políticas e
econômicas, por exemplo) de uma sociedade, acaba por constituir-se em um
sistema de caracteres e perspectivas “modeladas/orientadas” do passado, no qual, o
pretérito é arranjado de forma a atender as demandas contemporâneas.
Nesse sentido, quando o tema “nacionalismo” é posto em discussão,
permitem-se ponderações diversas, que vão desde a concepção teórica deste
conceito, até sobre os atributos que lhe dão forma e sentido. O nacionalismo,
portanto, assume a condição de ideologia, o qual, politicamente gestado, estabelece
os critérios que distinguem uma comunidade das organizações que a cercam.
A historiografia brasileira dos séculos XIX e XX, ao ater-se a esta temática,
buscou, entre outros aspectos, justificar o Estado do Brasil. Para isso, delineou o
que seria “ser brasileiro” em sentido histórico, social, cultural e político. A construção
da ideia de nação enquadrava-se no âmbito das preocupações do Estado, o qual
criava a demanda de orientação dos parâmetros que viriam a desempenhar a função
de “modelos nacionalizadores” do povo, de sua história e de seu éthos.
Partindo destas demandas, ganhou vigor no Brasil uma produção intelectual,
com destaque a historiográfica, gestada por entidades culturais. Estas, lideradas, em
grande medida pelo exemplo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
comumente, eram formadas por homens que dominavam não apenas as letras, mas
também a política do Estado, produzindo, assim, uma historiografia conectada a
questões do Estado.
O trabalho oriundo destas instituições, oferecido ao Estado e, indiretamente à
Nação que se intentava consolidar, corresponde à primeira direção historiográfica
atribuída a construção da nacionalidade brasileira. Enquanto construção cultural e
social de uma época, esta matriz historiográfica promoveu a seleção de alguns
atributos e a exclusão de outros, na composição da história e da nacionalidade
brasileira, preservando aqueles considerados pertinentes ao projeto em vigor
naquele período.
A definição dos papéis sociais dos indivíduos na sociedade; os
comportamentos ideais e aceitáveis; a divisão do poder político; o território nacional,
Mini Curriculum: Graduado em História pela Universidade de Cruz Alta – RS. Mestre em História
pelo PPGH da Universidade de Passo Fundo - RS. Professor de História da Rede Pública Municipal
de Palmeira das Missões. Pesquisador sobre identidades culturais locais e regionais. E-mail:
henriqueplima@yahoo.com.br.
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etc., ganhou espaço nestas discussões. É importante considerar que, ao tempo em
que eram definidos os parâmetros unificadores do povo sob a égide da
nacionalidade, também eram evidenciados os elementos considerados desviantes,
bem como os limites espaciais desta construção. Assim, são postos em evidência,
também, o “limite” e a “fronteira” como símbolos referenciais da história nacional,
tidos como “marcos espaciais” do território correspondentes ao projeto de nação em
curso. Desde a Independência Brasileira em 1822 a legitimação social, cultural,
política e territorial e sua justificação eram assuntos em pauta. Nesse sentido, são
convergentes os elementos de origem política, historiográfica e cultural que, dentro
de um arranjo teórico temporalizado, estabelecem as diretrizes para a construção da
história nacional e da nacionalidade.
1.

A Historiografia Nacionalista: Reflexos

O processo de consolidação do Estado Brasileiro apresenta estreitos laços
com o desenvolvimento de seu nacionalismo, gestado a partir de seu movimento de
independência. O nacionalismo, tomado como uma ideologia de caráter e difusão
amplos exerceu dentro do processo independentista e de consolidação do Estado
significativo papel no desenvolvimento de “projetos” de nação e do nacionalismo
deles decorrentes. Ainda que tais propostas acerca da construção da nação
assumissem um caráter plural, sua fundamentação assentava-se sobre alguns
critérios comuns, que são observáveis, através da construção historiográfica que se
desenvolveu em paralelo à consolidação do Estado Independente.
A consolidação dos Estados Nacionais na América ao longo do século XIX e
do século seguinte instituiu uma série de elementos legitimadores de seus
processos de independência. Dentre estes elementos, a historiografia surge como
aspecto de tal forma privilegiado, que Reichel; Jochins (1996, p. 22) indica que “[...]
a construção do conhecimento histórico é muito influenciada pelo processo político
[...]”. Seja por iniciativa própria da ciência histórica, ou por força de demandas
oriundas de espaços de poder, a historiografia desempenhou relevante papel, pois
suas perspectivas se tornavam a fonte de pesquisa para outros setores da
sociedade, como artes plásticas, esculturas, prosa, etc., os quais, atendo-se a estes
aspectos nacionalistas da histórica, colaboraram com a construção cultural do
nacionalismo unificador, planificador e generalizador de hábitos, cultura, éthos, etc.
A abrangência do nacionalismo é dada por Smith (1997, p. 118) que aponta
ser o nacionalismo “mais que um estilo e uma doutrina política “[...] [é] uma forma de
cultura – uma ideologia, uma linguagem, uma mitologia, um simbolismo e uma
consciência [...]” (grifo do autor). Deste modo, a historiografia brasileira dos séculos
XIX e XX, que se ocupou com essa temática produziu uma história que concatenava
o processo independentista com questões culturais e simbólicas. Diferentes
manifestações sociais do período, que buscaram subsídios nesta historiografia
produziram específicas formas de representação da nação e do nacionalismo
brasileiro, ao tempo em que indicavam os elementos justificadores da integração
(em oposição à desintegração da América Espanhola) da antiga colônia portuguesa
da América.
Vê-se nesse sentido que a historiografia em meio a esse processo não se
manteve neutra. Afinal, “todo o produto traz em si os vestígios, as marcas do
sistema produtor que o engendrou” (MARX apud COELHO, 1996, p.35). A
historiografia e as demais manifestações artístico-culturais-sociais que nela se
apoiam, são produtos culturais e, ao mesmo tempo, em seu conjunto, convertem-se
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em sistema produtivo da nacionalidade. A historiografia estava socialmente imersa e
politicamente comprometida com as demandas da época de sua produção,
sobretudo quando o Estado aproximava-se dos agentes produtores destas obras. A
produção historiográfica nacionalista é marcada por sua aproximação com os
poderes instituídos, ou em vias de instituição no período logo após o rompimento
brasileiro com Portugal e a consequente organização do Estado Nacional.
Como forma de cultura e ideologia, o nacionalismo dentro da historiografia
auxiliou o delineamento do que era tido e, por isso, buscado, como sendo o “perfil
nacional”. Este perfil apontaria tanto as dimensões ancestrais da nação, quanto sua
forma contemporânea (justificativa da independência, bem como justificativa para a
manutenção dos espaços de poder e de decisão restritos a algumas mãos e classes
sociais) e suas possíveis direções futuras. A historiografia ao registrar estas
interpretações sociais de forma temporalizada assume a condição de vetor para a
organização do Estado e da Nação, embora ambos não caminhem,
necessariamente, lado a lado.
Uma preocupação daquela produção historiográfica dos séculos XIX e XX,
conectada às demandas políticas (legitimação das propostas de nação e de Estado)
era a definição dos limites políticos do território nacional. É o que se observa, como
exemplo, na região do Prata, no Cone Sul americano que na época colonial foi palco
de lutas territoriais e enfretamentos bélicos e políticos. Definidos os limites, e
consolidadas as independência, a batalha continuou, mas no campo intelectual, com
enfrentamentos no campo historiográfico, cultural e social. As Histórias Nacionais (a
História Oficial, cunhada pela força do Estado e imposta às gerações e ao imaginário
pela força da tradição) deram forma a uma produção limitada aos territórios
nacionais. Neste processo subestimaram os contatos de regiões de fronteira. É por
isso que Frega (1993, p. 122) indica que “lãs historias pátrias y lãs geografias
políticas, dieron argumentos para definir lãs identidades nacionales que se forjaram
em los siglos XIX y XX”. As fronteiras, que são espaços de contato e de intercâmbio
de povos e comunidades, foram postas como sendo territórios nos quais
predominava de forma unilateral, a autoridade e a lei do poder central, ao qual se
buscava conectar, contemporaneamente, a região periférica.
Reichel; Jochins (1996, p. 17) ao ponderarem sobre esta questão, fazem
afirmação semelhante: segundo as autoras as historiografias nacionais
desempenharam “[...] um papel importante na construção e afirmação dos Estados
Nacionais”, uma vez ofereciam subsídios à própria existência do Estado e legitimava
o seu território. Assim, com a definição do território nacional iniciou-se o processo
justificação do porquê determinada região de fronteira pertence a um poder central e
a uma determinada nacionalidade. Através desse processo, como aponta Silva
(2011, p. 75) possibilitava-se “a afirmação ‘sou brasileiro’, [que] na verdade, é parte
de uma extensa cadeia de ‘negações’, de expressões negativas de identidade, de
diferenças”, evidencia o afastamento pretendido pelo Brasil dos países contíguos. E,
para que este projeto nacionalista pudesse ser continuado e concretizado, era
fundamental a definição dos parâmetros da nacionalidade brasileira, uma vez que
conforme Woodward (2011, p. 15) os processos de construção de um Estado e de
uma nacionalidade “[...] frequentemente reivindicam uma cultura ou uma história
comum como o fundamento da identidade”, no qual o signo de inclusão/exclusão
são aspectos importantes. No caso brasileiro, exerceu papel hegemônico a distinção
entre o universo luso e o hispânico, postos como excludentes.
Essas características da fronteira são comuns a todos os espaços de
encontro entre duas ou mais soberanias. Contudo, a sua inevitabilidade não lhe
atribui uma aceitabilidade maior pelo poder estatal. Normalmente essa condição é
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combatida quando é buscada a consolidação de um poder estatal e o rompimento
dos laços das regiões fronteiriças140 com outras nacionalidades e sua integração o
poder central. Esta é um atributo comum do processo de constituição de nações que
buscam uma coesão interna e uma delimitação externa.
Ao projeto de constituição do Estado Imperial Brasileiro, suas fronteiras com
a América hispânica assumiu ao longo de sua produção historiográfica condição de
fronteira sempre em perigo. Esta condição se observa de forma especial no sul, com
ênfase no Rio Grande do Sul do século XX, local de profícua produção
historiográfica de cunho nacionalista 141 . A tônica historiográfica rio-grandense
daquele período, o lusitanismo, predominava nos discursos oficiais, tanto históricos,
quanto políticos e buscava, entre outros objetivos, resolver o impasse acerca do
separatismo da Revolução Farroupilha, a qual foi naquele contexto interpretativo “o
episódio da República de Piratini se ergue na História do Brasil como um de seus
capítulos mais nobres e vigorosos” (VELLINHO, 1962, p. 88). É explorado nesse
encadeamento o ideário republicano farroupilha, o qual é posto em evidência como
marca maior do movimento. Esta versão da história, como apresenta-se como uma
“[...] tentativa de integrar o Rio Grande do Sul ao cenário nacional” (FOCHESATTO,
2011), interesse este presente também nas festividades do Centenário
Farroupilha142, ocorridas em Porto Alegre em 1935 e 1936.
Essa circunstância impôs, seja em termos sociais ou em termos
historiográficos, uma mobilização contra as sociedades externas, tomadas como
inimigos (reais ou presumidos) ilustrando a expressão de Balakrishnam (2000, p.
221) de que “só na luta a nação deixa de ser um quadro de referência informal e
apenas presumido como certo, transformando-se numa comunidade que se apodera
da imaginação”. Era necessário identificar a apontar um inimigo externo, uma
identidade diferente da brasileira contra a qual criar elementos de oposição que, por
fim, reafirmariam a própria nacionalidade.
140

Diferentemente das linhas-limites, manifestações abstratas da política estatal presente em mapas,
e assinalada no espaço por acidentes geográficos ou marcos artificiais, as fronteiras que comportam
um espaço de contato entre as soberanias, marcada pelas possibilidades de contatos que para
Duarte (2005, p. 17) “são processos social e historicamente – vale dizer, simbolicamente –
produzidos. Devem ser concebidas mais como abertura e atualidade, do que como dado ou
acabamento. São locais de mutação e subversão, regidos por princípios de relatividade,
multiplicidade, reciprocidade e reversibilidade.”.
141 A historiografia rio-grandense em meio ao projeto de unidade nacional apresentou ao longo do
século XX uma dualidade conceitual: uma matriz lusa e uma matriz hispânica (ou platina). Essa
dualidade não implica em concorrência. Entretanto, o lusitanismo se opôs à matriz platina por essa
identificar pontos de aproximação em termos históricos e culturais entre o Rio Grande do Sul e o
Prata. A matriz lusa, ao contrário, defendia o exclusivismo português na história do Rio Grande do
Sul. Por isso, pode ser considerado como um elemento componente da “tese de origem” da
brasilidade do Rio Grande do Sul. Esta condição atendia à ideia de comunidade, segundo a qual são
imprescindíveis uma “[...] uma herança (memória e história) e um território, ambos comuns aos
membros da nação” (JANCSÓ, PIMENTA, 2000, p. 159), bem como se alinhava com a concepção
historiográfica linear do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) acerca da formação da
nação brasileira.
142 A Feira Exposição do Centenário Farroupilha em 1935, segundo Fochesatto (2011) “ trouxe
diversos significados para o âmbito estadual, devido ao contexto da década de 30: exaltação do
gaúcho como bom brasileiro; tentativa de integrar o Rio Grande do Sul ao cenário nacional; exaltar o
progresso técnico através das demonstrações elétricas, arquitetura e grandiosas do evento;
infraestrutura do estado para abrigar tamanha comemoração; tentativa das classes dominantes de
firmarem-se nesse momento.”. Este evento, aglutinando diferentes interesses e demandas políticas e
sociais promoveu a oficialização do discurso historiográfico que se delineava desde os anos 20.
Também não se pode desconsiderar que o evento, em virtude de seu tamanho, tema e objetivos,
também servia de justificação à ascensão e permanência de Getúlio Vargas na Presidência da
República, ocorrida com a Revolução de 1930.
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Em certa medida, a premência da cultura lusa e da unidade territorial
perseguida pelo Estado brasileiro, clarifica a condição expressa por Smith (1997, p.
11) de que “os mitos de identidade nacional referem-se tipicamente ao território ou a
linhagem (ou a ambos) como a base da comunidade política [...]”. Nesse sentido, há
uma busca pela identificação e oficialização de um patrimônio cultural comum a toda
a população, independentemente de sua localização dentro do território, ou dentro
do Estado. A unidade buscada nessa construção é elemento viabilizador do projeto
político, sendo que muitas vezes, é justamente a política que conduz tal projeto.
Nessa construção teórica, a identificação de inimigos reais ou supostos, a
obsessão pelos limites e preocupação com as fronteiras atendem a intenção do
Estado em separar sua história dos contextos mais amplos, a qual Courlet (2011)
explicita (com referência a Região Platina, mas não limitada a ela) nos seguintes
termos: “com o objetivo de unificar ideologicamente os Estados, as historiografias
nacionais isolaram a história de sua sub-região do restante do Prata e a assimilaram
à historia do centro dominante de cada país”. Nesse sentido, desenvolviam-se
mecanismos de unificação e homogeneização nacional, onde à dimensão humana
da nação, assim como a dimensão espacial do território eram endogenamente
consolidados, de modo que a História se tornou uma espécie de espaço de “[...]
incorporação da matéria outrora objeto de depuração” (MARTINS, 2000, p. 11).
Assim, eram construídas as referências para a distinção exógena da nação e que se
manifestava através da História oficial, da política, da construção de identidades
regionais submetidas a uma identificação nacional, da submissão da periferia ao
centro decisório, etc.
Conectada a um contexto político, essa historiografia, conforme Reichel;
Jochins (1996, p. 184) possuía “uma função política e ideológica a cumprir [...]”. Por
ela buscava-se evidenciar elementos que desvinculassem territórios contíguos física
ou culturalmente, em favor de critérios políticos abstratos. A força com que este
projeto se apresentou à sociedade e à intelectualidade daquele período fez com que
“[...] os historiadores se restringissem, em seus estudos, às fronteiras nacionais e
escrevessem mais sobre a desintegração [...] do que sobre as articulações
existentes entre os subespaços que a compõe” (REICHEL; JOCHINS, 1996, p.42).
Pensando no espaço platino, o caso uruguaio torna-se exemplar dessa construção.
As dificuldades que a República Oriental do Uruguai enfrentou para consolidar-se e
construir uma identidade nacional indica, segundo Frega (1993, p. 144) que “[...] la
afirmación estatal pasaba por el señalamiento de las diferencias com los países
vecinos”, de modo que aspectos sociais e culturais que eram semelhantes a de
outras nações foram particularizados.
A historiografia nacionalista do século XIX e XX no Brasil também contribuiu
com fundamentos à sociedade ao passo que dela absorvia demandas. O projeto de
construção nacional buscava fomentar a coesão interna em termos territoriais e
humanos, ao passo que buscava evidenciar e consolidar os elementos
“comprovadores” de sua diferenciação. Nesse sentido, a distinção entre a ocupação
hispânica e a ocupação lusitana assume relevância historiográfica, como veículo de
identificação do processo histórico brasileiro.
As identificações brasileiro e não brasileiro, na perspectiva historiográfica
oficial lusófona, desconsiderou o caráter poroso das fronteira. Adotou, sim, a
massificação cultural do elemento humano e do território sob a égide de alguns
elementos eleitos. Esse processo aponta que ao lado de conceitos filosóficos e
antropológicos, o nacionalismo conta com o conceito de uniformidade. Smith (1997,
p. 98, 99) aponta com relação a esta construção que é perceptível que “os membros
de um grupo particular assemelham-se apenas na medida em que diferem dos não236
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membros exteriores ao grupo”. Aí esta a condição já mencionada de “cadeia de
negações”, como algo próprio da construção de identidades.
2.

A Historiografia Nacional: estabelecimento e significado
A historiografia na condição de registro da história humana é, antes de
qualquer mensuração, uma interpretação temporalizada, cuja produção mantém
conexão com a sociedade. Oliveira; Gontijo (2016, p. 14 e 15) elucidam que “sob tal
perspectiva temporalizada, [...] [acentua-se] o caráter tanto cumulativo quanto
provisório e relativo da historiografia, em torno da qual sempre convergiram as
expectativas de uma representação fidedigna dos eventos passados”. As alterações
estruturais que as sociedades enfrentam, atingem, desse modo a historiografia a
qual passa a construir novas perspectivas cognitivas, elegendo novas perguntas e
problemáticas, ou destituindo antigas interpretações de seu status de “verdade
histórica”. Assim, a historiografia brasileira de cunho nacionalista, tem uma
“justificativa e razão de ser” localizada no tempo, concatenada que está com as
demandas de uma sociedade que procura se organizar e se estruturar de forma
orgânica, além de justificar o porquê de sua própria existência.
As raízes da produção historiográfica fundamentada nas questões
nacionalistas e, por isso, vinculada a forças políticas, residem junto ao processo de
racionalização metodológica da história, que ocorreu “[...] entre meados do século
XVIII e, notadamente, no XIX” (OLIVEIRA; GONTIJO, 2016, p.15). Neste ínterim, a
constituição da História enquanto ciência formal ocorre no mesmo período em que a
temática nacionalista ganhava notoriedade. Esse processo de interação entre a
História e o Estado e, por conseguinte, da instituição do nacionalismo e da
historiografia nacionalista, ganhou seus contornos mais nítidos:
Na metade do século XIX, [quando] o pensar a história [...] [se] uma das
marcas características, momento em que foram formulados os parâmetros e
os foros de cientificidade da pesquisa, do discurso historiográfico [...]
[através da] teorização e metodização do passado (DIEHL,1998, p. 23, grifo
do autor).

Assim, não é exagero afirmar que “a nação emerge, nesse momento, como
categoria privilegiada por suas articulações com uma noção de temporalidade
histórica, compreendida como qualidade intrínseca e imanente da própria realidade”
(OLIVEIRA; GONTIJO, 2016, p.15). Os temas “nação” e “nacionalismo” são os
primeiros temas gerais sobre os quais a História se debruçou enquanto ciência,
articulando-se, portanto, as demandas de uma determinada época.
A formulação de critérios à elaboração da pesquisa da história, iniciada na
Europa oitocentista permitiu o estabelecimento de um aparato metodológico à
escrita da história, de modo a estruturar a própria ciência. Essa nova condição
atribuiu à história a responsabilidade de apontar respostas científicas às demandas
sociais, sobretudo às questões políticas dos Estados que buscavam justificar e
legitimar sua organização interna e externa. Esse modelo historiográfico, cuja
disciplinarização, segundo Diehl (1998, p. 23) “[...] configurou-se intimamente com
os temas do nacional” (grifo do autor), aproximou a produção da historiografia das
questões que gravitavam em torno do interesse do Estado.
Estas bases conceituais, ampliando seu raio de ação, segundo Silva (2001,
p. 57) orientaram “os estudo historiográficos gerais que começam a ser publicados a
partir da primeira década do século XX, [que] de alguma maneira também estão
comprometidos com o viés nacionalista”. É claro que esse dimensionamento apenas
atesta um aspecto pelo qual o nacionalismo como fenômeno cultural se expressa. A
história é uma face de um processo complexo e socialmente abrangente. Assim,
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outras manifestações culturais foram atingidas por esse imaginário que ganhava
forma, e que, em conexão com a política estatal, buscava os valores pátrios,
justificando uma ordem social e política.
3.

Organização Historiográfica Brasileira

O processo de Independência do Brasil insere-se dentro de um longo
processo que não se limita aos eventos de 1822. O “Grito do Ipiranga” nada mais é
do que um símbolo, a marcar um ponto em um longo processo de emancipação
brasileira dos laços lusitanos que o prendiam de modo irrecorrível à autoridade e ao
destino de Portugal. Sua força, portanto é simbólica e, por isso, capaz de
representar algo, seja um fato, uma condição, um sentimento. Todo símbolo
representa algo. Todo símbolo evoca uma imagem e um sentido cognoscível, pois é
uma “[...] totalidade, de clareza e de harmonia [...] articulando, portanto, uma
unidade harmoniosa de sentido” (GAGNEBIN, 1982, p. 47) que são socialmente
interpretados. O símbolo ao agir como uma imagem do “algo” que evoca entrega um
significado, fazendo-nos lembrar de que os símbolos não são neutros e que sua
adoção e aplicação não é destituída de interesses e orientações.
Enquanto ponto em uma longa cadeia de eventos, o “Grito do Ipiranga”
simboliza a independência brasileira bem como o esforço para tal, além de
formalizar a independência brasileira. E é justamente a preocupação com
legitimação da nação que orientou a formulação de uma história nacional,
interessada em organizar o Estado em suas instâncias internas e externas, inclusive
perante Portugal143. Por isso que:
No Brasil, sobretudo a partir da independência, configura-se o processo de
disputa em torno do passado, evidenciado nos diversificados projetos para a
nação recém-emancipada. Assim, o contexto das produções letradas
oitocentistas foi marcado pelo debate acerca da escrita de uma história
afinada aos desígnios do Estado monárquico imperial [...] (OLIVEIRA;
GONTIJO, 2016, p.15).

Uma dos pontos de maior atenção do Estado Imperial do Brasil foi a
necessidade de integração e articulação das diferentes regiões do Brasil. Longe
estavam as diferentes regiões brasileiras recém saídas do jugo administrativo
português de reconhecerem-se como integrantes de um Estado. A frágil coesão das
regiões do Brasil impunham dificuldades a esse processo, sobretudo pelas disputas
inter-regionais. Além desta questão, a imprecisão dos limites do território brasileiro
eram outro fator que dificultava a consolidação da soberania nacional. A imprecisão
dos limites relativizavam nas regiões de fronteira a autoridade central que buscava
se impor, ao passo que dificultava a integração e unificação politica e territorial. Isto,
pois:
No período de 1821 e 1822, conforme indica Cabral (2016), reuniu-se, em Portugal “[...] em
decorrência da Revolução do Porto, as Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa [que]
foram instaladas com o objetivo de elaborar uma constituição para Portugal e seus domínios
ultramarinos”, a qual apresentou algumas medidas que de pronto “[...] foram interpretadas como
“recolonizadoras”, expressão muito usada pelos contemporâneos. [...] Re-colonizar significava
retornar à condição anterior de colônia, agora identificada com uma situação de opressão pela
metrópole. A partir dessa época, a condição colonial passou a ser condenada. O próprio imperador,
em seu discurso de abertura da Assembleia Constituinte, em 1823, contribuiu para essa
interpretação” (KIRSCHNER, 2011, p. 8, 10).
143
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Limites, como linhas políticas entre a América espanhola e a América
portuguesa, não estavam, de fato, institucionalizados e não eram, sem
discussão, respeitados. Não se constituía, em realidade, uma estável
integração de todas as partes no todo, nem havia uma resposta satisfatória
e unanimemente aceita à pergunta: o que era o Brasil no início do século
XIX? (PICCOLO, 2006, p. 20).

A necessidade de se construir a História nacional que aí se delineava
impunha de forma evidente que havia um objeto e um objetivo definido: definição do
passado nacional, justificação de sua organização, e unificação das diferentes
regiões que não raras vezes, eram estranhas umas às outras, além de possuírem
conflituosas relações com o poder central, ou seja: “construir uma história da nação,
recriar um passado, solidificar mitos de fundação, ordenar fatos buscando
homogeneidades em personagens e eventos até então dispersos” (SCHWARCZ,
apud SILVA, 2015, p. 21).
Faltava à esta tarefa apenas o responsável. Esta situação apenas se alterou
em 1838, com a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 144. Apesar de
diversas obras sobre a história do Brasil serem conhecidas antes da fundação
IHGB145, o Império ainda era carente de uma instituição com este propósito e, por
isso, carente era de um cânone historiográfico nacional. O contexto em que surge o
IHGB deve ser levado em consideração, quando se intenta observar os seus
objetivos.
O IHGB:
[...] Deve ser inserido no contexto político do período regencial. A
insegurança gerada pela constante possibilidade de desintegração do
território explica, certamente, a motivação que levou à execução do projeto.
Não à toa, as expectativas em torno da criação de um gigantesco arquivo,
onde seriam guardados documentos relativos a tudo o que dizia respeito à
história do país, se encontravam com a necessidade de escrever uma
história nacional (MALEVAL, 2019).

O IGHB buscava estabelecer os critérios fundamentais da nação,
justificando sua existência, além de legitimar seu território, e suas bases culturais.
Para Diehl (1998, p. 24) “uma vez instalado o Estado Nacional, impunha-se a tarefa
de delineamento do perfil para a nação brasileira, capaz de garantir uma identidade
própria no conjunto mais amplo das nações” (grifo do autor). Era uma empreitada
intelectual, mas também política uma vez que era fortemente direcionada e
financiada pelo Estado. Diehl (1998, p. 24) identifica e expressa essa relação entre
História e Política indicando que foi em meio ao processo “[...] de consolidação do
Estado Nacional brasileiro que se viabilizou um projeto de pensar a história do Brasil
de forma sistematizada” que, em certa medida, promoveu-se sobre a simbiose da
IHGB – Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Segundo Fioreze (2002, p. 16, 17) “o IHGB foi o
pioneiro no país e amparou a produção de uma identidade nacional, de ordem política, social e
territorial [no Brasil]. Criado em 1838, passados poucos anos da independência do Brasil, o Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro teve uma função característica no contexto sócio temporal: criar uma
identidade para um Estado em construção. Para tanto, prescindia-se, significativamente, da
necessidade de construção de uma história nacional e do conhecimento do território para fins de sua
apropriação e controle.”.
145 “Em janeiro de 1824 Silva Lisboa, que nessa altura havia recebido de D. Pedro I o título de barão
de Cairu, foi encarregado pelo imperador de escrever uma história sobre o novo império do Brasil a
partir do ano de 1821. Os dois volumes da História dos principais sucessos da história do Império do
Brasil foram publicados entre 1826 e 1830” (KIRSCHNER, 2011, p. 11, 12, grifo do autor). Esta obra
veio a ser tomada como a versão fiel do processo de independência do Brasil pelo IHGB.
144
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história e da política. Guimarães (1988, p. 9) também observa a aproximação (que
também se traduzia em dependência financeira contínua e crescente) entre o
exercício historiográfico do IHGB com o Estado imperial, a qual deu forma a uma
historiografia comprometida com demandas políticas. Conforme o autor, em “[...] sua
reunião de constituição [...] o Instituto Histórico colocava-se sob a proteção do
imperador, proteção esta que terá como expressão uma ajuda financeira, que a cada
ano significará uma parcela maior do orçamento da instituição”.
A aproximação da construção historiográfica nacional brasileira, e sua
vinculação com o poder político, aproximando a História da Política do Brasil
Independente não era nem uma novidade, nem uma exclusividade brasileira. Esta
conjunção, conforme Diehl (1998, p. 23, 24), “[...] não fugiu ao modelo europeu,
trazendo consequências importantes para o trabalho do historiador em nosso país
[...]”. Essa historiografia ao associar interesses do Estado e interesses de classes e
setores econômica e politicamente hegemônicos promoveu uma história nacional
justificadora da nação e de sua segmentação social. Este empreendimento, apesar
de ser uma preocupação comum e difusa a Estados e Nações, no Brasil apenas
ganhou fôlego com os trabalhos elaborados pelas “[...] academias de eleitos [...], nos
moldes das academias ilustradas, que conheceram seu auge na Europa, nos fins do
século XVII e no século XVIII” (DIEHL, 1998, p. 24, grifo do autor).
A atuação do IHGB, bem como os Institutos regionais a ele ligados,
assinalou uma produção historiográfica marcada, conforme Arruda; Tengarrinha
(1999, p. 33), pelo “[...] nascimento da organização sistemática da preservação da
memória histórica no Brasil”, simbolizando deste modo o desenvolvimento desta
ciência em solo brasileiro. Por isso, a elaboração historiográfica do IHGB constituiuse em importante legado à História e à sociedade nacional. É por isso que Arruda;
Tengarrinha (1999, p. 34) indicam que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro foi
capaz de “[...] compor uma história pátria, recriando um passado, por meio da
solidificação de mitos fundacionais”. O Instituto Histórico pátrio, através de seus
sócios, ainda que se expressasse através de modelos e sistematizações adotados
de outros contextos sociais e culturais, ou se ocupasse de problematizações
oriundas não do “fazer historiográfico”, mas sim do “fazer político”, permitiu-se ser
alcançada pelos temas nacionais, mesmo que em todas as vozes do passado
tenham sido ouvidas. De todo modo, o Estado e a elite que o dirigia ao buscar
compor, segundo Diehl (1998, p. 223) “[...] um corpo sólido de elementos de
homogeneização da visão de Brasil”, acabou por formatar a definição do que era o
Brasil em termos históricos, bem como a definição do ser brasileiro e o lugar dos
indivíduos na sociedade.
A construção da identidade tanto da nação quanto da população brasileira
permeia um conjunto de critérios hegemonicamente selecionados pelos detentores
dos poderes políticos, econômicos e intelectuais. Entretanto, conforme o paradigma
da linearidade que orientava diferentes setores da sociedade brasileira daquele
período também alcançou o IHGB e, sobre ele exerceu sua influência no sentido de
apresentar a história como um processo evolutivo, no qual não cabiam rupturas
abruptas. Por isso, diferentes instituições e construções da sociedade lusobrasileiras, não foram inteiramente abolidas. Conforme Diehl (1998, p. 93), o
processo de Independência do Brasil “[...] não comportou um desligamento do
passado colonial nas estruturas econômicas e sociais”, de maneira que a nação ao
conservou traços lusófonos ora mais, ora menos, evidentes e que tem como símbolo
desta linearidade, a própria pessoa de D. Pedro I, um príncipe português. Esta
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linearidade corrobora a percepção do Brasil dentro de uma linha evolutiva 146 . A
história e a identidade nacional encontravam-se, portanto, no passado colonial
brasileiro, de forma que o ser brasileiro associava-se à cultura lusa e à sua fixação
no Brasil. Por isso:
Tal projeto é uma continuação da tarefa civilizadora portuguesa, portanto,
alicerçada na tradição e na memória transplantada da Europa para os
trópicos; é um projeto de história restrito na definição do que e de quem
seria o outro – o outro é constituído daqueles elementos que não fazem
parte do projeto iluminista. Nesse processo de exclusão, estão, de antemão,
colocadas as repúblicas latino-americanas (as nações bárbaras) [...]
(DIEHL, 1998, p. 223, 224, grifo do autor).

Essa percepção historiográfica compreendia o Brasil dentro de um
determinismo marcado pelo “passado colonial”, no qual a independência e
constituição do Brasil Império seria um ponto evolutivo “natural”. Mas isso não quer
dizer, conforme Piccolo (2006, p. 20) que houve uma continuidade orgânica dele
sistema administrativo: “[...] é falacioso é pretender comprovar a equação colônia nação – independência”, uma vez que vigorou por significativo período de tempo,
uma frágil unidade nacional em 1822 e mesmo em momentos posteriores. Nesse
sentido, a carência de elementos que dessem fundamentação à ideia de nação
fomentou o discurso identitário nacional, onde a linearidade histórica formatava uma
identidade ligada aos primórdios da ocupação lusa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A historiografia possui uma história, a qual carrega as feições da sociedade
e do tempo que a produziu. Os problemas sobre os quais se debruçou, assim como
os modelos e metodologias de que lança mão, igualmente correspondem a
paradigmas localizados social e temporalmente e, por isso, não são nem absolutos.
A historiografia brasileira dos séculos XIX traz a marca do contexto brasileiro
do período: a independência brasileira em 1822, a instauração de um Estado
nacional na antiga colônia portuguesa e a frágil unidade politica e institucional que
vigorava entre as províncias e destas com o poder central que lutava para impor sua
posição. Por isso, a história daquele período, estendendo seus braços e sua
influencia por aquele século e pelo século seguinte, buscou resolver os problemas
políticos e institucionais aos quais foi chamada a se dedicar, problemas que eram de
origem interna (como a consolidação do Estado Imperial Brasileiro, a unificação do
território, a construção de uma “personalidade nacional” ao povo e à história do
probo brasileiro) e externa (justificação da independência, sobretudo perante
Portugal, nação que, com a independência, foi posta como algoz do Brasil devido a
imposição das restrições típicas do sistema colonial do período anterior a 1822).
O primeiro e, talvez o maior responsável pela execução desta tarefa de
construção da história nacional e da definição dos critérios da nacionalidade
brasileira, foi o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, criado em 1838, poucos
anos após a proclamação emblemática de D. Pedro I, de 1822, à beira do riacho do
Ipiranga. Esta instituição, ainda em funcionamento no Brasil, através de seus sócios
e do trabalho de seus sócios, elaborou e sistematizou a produção historiográfica
brasileira. Observou e leu a história, a sociedade, a política, a cultura, o poder
central e os poderes regionais e, por fim, desempenhou a função a que foi chamada
Diehl (1998, p. 32, 33) indica que para o IHGB, “a história era percebida enquanto linear e
progressiva que articulava o futuro, pressente e passado.”.
146
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pelo Estado Imperial: a de construir uma história brasileira, de vivo viés nacionalista,
auxiliando o Estado a dar forma e sentido ao seu território e a sua população.
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ENTRE MEMÓRIA COLETIVA E LUGAR DE MEMÓRIA: A IMPORTÂNCIA DO
PÓLO CERÂMICO DE TERESINA-PI PARA OS ARTESÃOS
Isauira Cristina Frota Ximenes147
Michelly Alcântara Silva148
Milena Cristina Nunes Rêgo Lustosa149
Resumo: o presente artigo visa abordar e relacionar a memória constituída pelos
artesãos em torno do Polo Cerâmico do bairro Poti Velho em Teresina-PI e o fazer
laboral, de modo que se evidencie tanto aspectos manuais, artesanais quanto
artísticos, criativos, se tendo por horizonte a existência do lugar físico e simbólico do
espaço geográfico de sua ocupação. Neste sentido, se recorrerá em termos
empíricos a artigos e matérias jornalísticas veiculadas digitalmente e em
metodologia às contribuições dos historiadores Maurice Halbwachs em “A memória
coletiva” e Pierre Nora em “Entre memória e história: A problemática dos lugares”.
Palavras-chave: História, Memória, Cultura, Patrimônio.
01 - QUAL A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE A NOÇÃO DO POLO CERÂMICO
ENQUANTO LUGAR DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO?
Desde sua fundação, que começou de forma tímida a partir da junção de um
grupo de indivíduos que compartilhavam experiências no trato com o barro, o pólo
cerâmico se constituiu como uma comunidade. Ao longo do processo de
configuração do que hoje conhecemos como Pólo Cerâmico do Poty Velho, houve
uma soma de eventos que teceram a história de toda uma comunidade.
Acontece com muita frequência que nós atribuímos a nós mesmos, como se
elas não tivessem sua origem em parte algum senão em nós, ideias e
reflexões, ou sentimentos e paixões, que nos foram inspirados por nosso
grupo. Estamos então tão bem afinados com aqueles que nos cercam, que
vibramos em uníssono, e não sabemos mais onde está o ponto de partida
das vibrações, em nós ou nos outros. Quantas vezes exprimimos então,
com uma convicção que parece todo pessoal, reflexões tomadas de um
jornal, de um livro, ou de uma conversa. Elas correspondem tão bem a
nossa maneira de ver que nos espantaríamos descobrindo qual é o autor, e
que não somos nós. "Já tínhamos pensado nisso": nós não percebemos que
não somos senão um eco. Toda a arte do orador consiste talvez em dar
àqueles que o ouvem a ilusão de que as convicções e os sentimentos que
ele desperta neles não lhes foram sugeridos de fora, que eles nasceram
deles mesmos, que ele somente adivinhou o que se elaborava no segredo
de suas consciências e não lhes emprestou mais que sua voz. De uma
maneira ou de outra, cada grupo social empenha-se em manter uma
semelhante persuasão junto a seus membros. (HALBWASCHS, 1990,
p..31)

As dificuldades, superação, mudanças, ressignificação, transformações, entre
outros eventos, resultaram em experiências e memórias coletivas e individuais
dentro da comunidade ceramista. Como afirma (HALBWACHS,1990), a memória
deve ser entendida como um fenômeno coletivo e social, ou seja, a memória de um
indivíduo é constituída a partir da sua vivência com o meio em que está inserido, ao
147
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passo que adquire, vivencia e partilha experiências com os demais. Dona
Raimundinha150 conta que
nós, artesãos, temos a responsabilidade de contar a história e a cultura de
nosso estado, nossa cidade. Ultimamente temos trabalhado coleções que
exaltam a nossa cultura e quando a peça leva essa história, que só é feita
aqui, tem uma agregação de valor muito grande. (ANDRADE, 2013, p.1)

Entre os artesãos do Poti Velho, existe, desde o início das atividades
ceramistas, esse zelo pela manutenção e disseminação da cultura e identidade da
comunidade. Benedito Deusino Rocha, conhecido popularmente por Verdugue, é
artesão há mais de 30 anos e comenta que não demorou muito para que a argila
começasse “a dar forma a personagens que integravam a rotina da comunidade do
Poti Velho[...] acostumada a conviver com as cheias dos rios e com lendas
populares quase centenárias, como a do temido Cabeça de Cuia” (POTY, 2011). Até
hoje a comunidade mantém esse cuidado de preservação identitária refletido através
das peças, visto que, mesmo após a diversificação das mesmas ao logo dos anos,
ainda apresentam fortes traços culturais da região:
Dos mais simples jarros aos tradicionais filtros de barro, os artesãos do Poti
Velho foram aperfeiçoando a técnica tradicional e hoje já confeccionam
peças que imprimem a identidade local. Basta dar uma volta pelas lojas do
Polo Cerâmico para ver que as peças ganharam requinte, mas continuam
com os traços que representam a cultura dos pescadores, lavadeiras ou
ainda o lendário Cabeça-de Cuia. (ANDRADE, 2013, p.2)

A origem de várias ideias, reflexões, sentimentos e afinidades, que atribuímos
a nós mesmos, são na verdade inspiradas pelo grupo a qual o indivíduo está
inserido HALBWACHS. Deste modo, a memória individual é constituída a partir das
referências e das lembranças do grupo, são na verdade referência ao ponto de vista
característico do grupo, ou seja, a memória coletiva. Ainda sobre isso,
(Halbwachs,1990) coloca que
um grupo entra geralmente em relação com outros grupos. Há muitos
acontecimentos que resultam de contatos semelhantes, bem como
informações que não têm outra origem. Por vezes, essas relações ou esses
contatos são permanentes ou então, em todo caso, se repetem muito
frequentemente, se prolongam durante uma duração bastante longa. Por
exemplo, quando uma família viveu durante muito tempo numa mesma
cidade, ou na proximidade dos mesmos amigos; cidade e família, amigos e
família constituem como que sociedades complexas. Então nascem as
lembranças, compreendidas em dois quadros de pensamentos que são
comuns aos membros dos dois grupos. (HALBWASCHS, 1990, p.30).

Os “lugares de memória”, expressão dada por (Nora, 1993, p.7-28), são
objetos importantes na constituição de uma memória identitária dentro de um grupo.
Deste modo, o Pólo Cerâmico, enquanto espaço de memória, reflete as vivências e
experiências de uma comunidade inteira que passou por diversos processos de
transformações ao longo de várias gerações, pois:
O lugar de memória supõe, para início de jogo, a justaposição de duas
ordens de realidades: uma realidade tangível e apreensível, às vezes
material, às vezes menos, inscrita no espaço, no tempo, na linguagem, na
tradição, e uma realidade puramente simbólica, portadora de uma história. A
noção é feita para englobar ao mesmo tempo os objetos físicos e os objetos
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simbólicos, com base em que eles tenham ‘qualquer coisa’ em comum.
(NORA, 1997, v.2, p. 2226)

além de mudar a forma como ganhavam a vida, o artesanato também teve um
impacto direto nas transformações sociofamiliares, visto que possibilitou, até
mesmo, a diversificação dos papéis de alguns integrantes da família, como o caso
da artesã Maria de Jesus: “hoje em dia eu já tenho o meu próprio dinheiro, ajudo em
casa, ajudo meu esposo. Não preciso mais pedir para poder fazer uma conta porque
eu mesma posso pagar” (ARAÚJO, 2013). Para Maurice Halbwachs, existe uma
troca de efeito mútuo tanto do lugar para com o sujeito quanto do sujeito para o
lugar, exemplificado:
quando um grupo está inserido numa parte do espaço, ele a transforma à
sua imagem, ao mesmo tempo em que se sujeita, e se adapta às coisas
materiais que a ele resistem. Ele se fecha no quadro que construiu. A
imagem do meio exterior e das relações estáveis que mantém consigo
passa ao primeiro plano da ideia que faz de si mesmo. Ela penetra todos os
elementos de sua consciência, comanda e regula sua evolução. A imagem
das coisas participa da inércia destas. Não é o indivíduo isolado, é o
indivíduo como membro do grupo, é o próprio grupo que, material e
participa de seu equilíbrio. (HALBWACHS, 1990, p.92)

De acordo com (LE GOFF, 2013), a memória constrói um vínculo afetivo entre
os sujeitos que dividem o mesmo espaço e tempo, esse vínculo sugere uma ligação
de responsabilidade para com o grupo. E assim a comunidade do Pólo Cerâmico se
constituiu em um espaço que abrigou troca de experiências e vivências, causa que
resulta como consequência um ponto/local de memórias em comum. Para
(Thompson, 1992) precisamos zelar tanto pela memória física e espacial como
também pela memória do homem, pois a memória de um pode ser a memória de
todos.
02 - DE QUE FORMA O AMBIENTE NATURAL PROPÍCIA E ATRAPALHA O
FAZER ARTESANAL?
De modo similar ao trecho da canção de Edu Lobo 151 , a trilha sonora do
seguinte tópico, bem como na poesia, o Polo Cerâmico, local onde “nasce as
estatuinhas bonitas de se ver”, é fruto da mobilização dos artesãos na busca de
formalizar as atividades de comercialização dos artesanatos familiar de subsistência.
O ambiente natural ofereceu o barro, e os ceramistas a partir deste constituíram o
fazer artesanal.
Após a transferência da capital do Piauí para Teresina, a região norte foi a
primeira região a ser habitada. Além de contar com tantas belezas naturais,
ocasionadas pelos rios Poty e Parnaíba, área tornou-se espaço para que
‘artesãos do barro’, pudessem transformar argila em tijolos. [...]Para o
desenvolvimento da profissão, os oleiros contavam com argila de boa
qualidade, água em abundância e a proximidades da área urbana, o que
facilitava a venda. (SOUSA, 2012)

Nessa perspectiva, de que forma o ambiente natural propícia, ou atrapalha
esse fazer artesanal? Para compreender este questionamento, é necessário o
conhecimento dos fatores que permitem ou não a conservação dos recursos
naturais do Póllo Cerâmico, pois, assim como é dito por Francisco Alcides do
Nascimento:
151
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As pessoas têm as suas lembranças narradas as quais não podemos
reviver [...]; descrita, partilhamos sim de uma cidade onde a relação entre
memória e o esquecimento pode ser objetivada por meio de um discurso.
Não podemos esquecer, entretanto, que o espaço de uma rua ou de uma
praça funcionam como um “detonador” da lembrança e também como
documento/monumento. (NASCIMENTO, 2015, p.197-209)

Nesse aspecto, é necessário também identificar os fatores que ameaçam o
espaço não somente envolvendo a memória, mas o espaço/físico do fazer artesanal
no Pólo Cerâmico, uma vez que, foi a margens do rio Poti, que surgiu a vila de
pescadores na qual se desenvolveram as atividades, sobretudo, a ceramista. Ou
seja,
Na área estudada, localizada na confluência dos rios Poti e Parnaíba, os
bairros: Olarias, Poti Velho, Alto Alegre, São Francisco e Vila Mocambinho
são alvo de muitas destas ocupações irregulares, configurando um contexto
de grande vulnerabilidade socioambiental, ditado pela conjunção dos
seguintes fatores: i) acentuada dinâmica de deposição de resíduos-planície
flúvio-lacustre; ii) extensa área plana inundável; iii) solos arenosos-argilosos
permeáveis; iv) grandes corpos d’água, raso e interligados pelo sistema de
lagoas. Hoje, a área é constituída por 42 lagoas com dimensões e
profundidades variadas, além das áreas de transbordamento dos rios acima
relacionados. (COSTA, 2010, p.19)

Como vemos, a discussão acerca dos impactos resultantes da atividade
artesanal na região é necessária e urgente. Anualmente os moradores são
surpreendidos com alagamentos que resultam em grandes perdas materiais, como é
o caso do Seu Verdugue:
Com mais de 60 anos e várias histórias, Verdugue tem vivido de artesanato
durante todo esse tempo. Passou por momentos difíceis, como o
desmoronamento da sua casa, após uma enxurrada. Mesmo nesses
períodos, o artesanato foi sua salvação. “Quando estava sem casa, dormia
no meu ateliê, entre as cerâmicas”. (POTY, 2011)

Em suma, os fatores que ameaçam a vivência popular nessa região, configura
o dilema que os moradores da região vivem, pois, de certa forma, o fazer arsenal
situado no Pólo acarreta riscos aos artesãos e visitantes, mas também é das
“estatuinhas” que o Pólo se consolidou e sustenta os lares daqueles que vivem do
ofício artesão.
A grosso modo, dissertar sobre esse dilema de malefícios e benefícios do
fazer artesanal na região, é um labor complexo, tendo em vista o modo como os
espaços teresinenses foram se constituindo, pois em sua maioria se organizou de
forma concentrada e desordenada, bem como a região do Pólo Cerâmico.
03 - COMO A MEMÓRIA INDIVIDUAL FOI MODELADA PELA MEMÓRIA
COLETIVA E VICE VERSA?
Delineada através da trajetória de vida individual e das experiências coletivas,
a memória sob estes dois nuances leva a uma incursão atravessada por sentidos
físicos e simbólicos aos quais foi exposta e modelada. (POLLAK,1992), ressalta a
importância da memória na percepção de si e dos outros. Neste sentido, será
buscado ao longo destas ponderações, compreender como a memória individual foi
sendo constituída, influenciada pela coletiva e como o oposto se tornou passível de
análise semelhante,
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de bom grado, diríamos que cada memória individual é um ponto de vista
sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda segundo o lugar
que ali ocupo e que esse mesmo lugar muda segundo as relações que
mantenho com outros ambientes. [...] Quando tentamos explicar essa
diversidade, sempre voltamos a uma combinação de influências que são
todas de natureza social. (HALBWASCHS, 1990, p.69)

Construído de maneira física e organizado da forma que temos acesso em
meados da década passada, o espaço geográfico ocupado pelo polo cerâmico,
assim como boa parte da paisagem urbana, sofreu bastante alteração ao longo do
tempo, sendo reflexo e ocasionado às mudanças empreendidas pelos grupos que
reivindicam a metamorfose geográfica do local em lugar de memória, para tanto
materializam as memórias individuais e coletivas em torno deste sentido, pois
mesmo um lugar de aparência material, como um depósito de arquivos, só é
lugar de memória se a imaginação o investe de uma aura simbólica. [...] É
material por seu conteúdo demográfico; funcional por hipótese, pois
garante, ao mesmo tempo, a cristalização da lembrança e sua transmissão;
mas simbólica por definição visto que caracteriza por um acontecimento ou
uma experiência vividos por um pequeno número uma maioria que deles
não participou. (NORA, 1993, p.21)

Sob esta perspectiva, ao rememorarem, automaticamente às insere de forma
lógica e centralizadas em torno do lugar, de modo que este, muitas vezes, remete o
saudosismo, neste caso singular, isso porquê esse passado adquire no presente
uma noção de melhora da condição de vida, pois através das lembranças, muitas
vezes, são recordadas situações de dificuldade e que a estruturação física do Pólo
Cerâmico do Poty Velho, ao longo do tempo, sincroniza com essa noção, uma vez
que:
a memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido,
ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a
todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de
repentinas revitalizações. (NORA, 1993, p.21-22)

Porém, essa experiência individual foi coletivizada e ampliada, sendo refletida
nos traços rememorativos, principalmente quando nos atentamos para a
ressignificação do resultado final do trabalho com a intervenção feminina no
processo, antes estritamente laboral, com a produção de tijolos e filtros de barro
essencialmente, e depois artesanal, produção de jarros decorativos e esculturas, por
exemplo; sendo percebido e requerido para a parte feminina do grupo através da
memória essa mudança, como pontua a artesã conhecida por “Raimundinha”:
Eu era mãe solteira e tinha um filho, não tinha emprego e trabalhava nas
olarias carregando tijolo, passei boa parte da minha vida fazendo isso. Até
que um dia percebi que lá não tinha nenhuma expectativa de vida. Nesse
tempo, minha comadre me deu umas aulas de pintura e aí comecei a
comprar peças e pintar. O marido dela começou a ensinar meu filho a criar
peças, ele vendia, repassava o dinheiro para ele e isso foi me despertando.
(SAMPAIO, 2018, p.1)

Interessante atentarmos que isso não represente a priori uma ruptura em
termos memorativos perante o grupo, pois ao passo que as mulheres puseram em
prática essa mudança nos objetos resultantes do trabalho, o núcleo familiar foi
atraído também, uma vez que, primeiramente, houve a união entre estas e
posteriormente a atração dos outros membros familiares, de modo que, ao
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recordarem dessa transição, a fazem de maneira coerente e alinhadas entre si, a
artesã citada acima prossegue:
A atividade era masculina, as mulheres dos artesãos só ficavam com os
afazeres domésticos. A tradição sempre foi passar de pai para filho e
comigo foi o contrário, foi de filho para mãe. Meu filho aprendeu com meu
compadre, começou a me ensinar e comecei a produzir em casa.
(SAMPAIO, 2018, p.2)

Por outra perspectiva, a memória individual não foi de todo suprimida, pois
continua a alimentar inspiração para a confecção de algumas peças, como, por
exemplo, os personagens do folclore piauiense e as esculturas religiosas, presépios,
santos e anjos; isso demonstra a grau de importância do cotidiano no fazer
artesanal, sendo correspondente a uma materialização das memórias e lembranças
da realidade à qual estão inseridos, uma forma de ato rememorativo individual
constante, exemplificado pelo artesão conhecido por “Verdugue”: “Retrato em
minhas peças os peixes, as mulheres pescando na beira do rio Parnaíba, o
sertanejo, o Cabeça de Cuia, coisas que aparecem no dia-a-dia”. (POTY, 2011, p.1)
O lugar permite pensar a articulação do local com o espaço urbano que se
manifesta como horizonte. É a partir daí que se descerra a perspectiva da
análise do lugar na medida em que o processo de produção do espaço é
também um processo de reprodução da vida humana[...]. é possível
perceber-se a fragmentação do mundo na dimensão do espaço, do
indivíduo, da cultura, etc. Isto é, o lugar guarda em si e não fora dele o seu
significado e as dimensões do movimento da vida, possível de ser
apreendido pela memória, através dos sentidos e do corpo. O lugar se
produz na articulação contraditória entre o mundial que se anuncia e a
especificidade histórica do particular. Deste modo o lugar se apresentaria
como ponto de articulação entre a mundialidade em constituição e o local
enquanto especificidade concreta, enquanto momento. (CARLOS, 2007,
p.14)

Confluência e resultado dessas interações e consequentemente constituição
física e simbólica do Pólo cerâmico de Teresina em lugar de memória, patrimônio e
ponto turístico da cidade; a consciência memorial individual e coletiva dos artesãos
possibilitou que a ocupação física do lugar ressonasse em sentidos bem mais
amplos, de modo que aquele espaço se ressignificou perante o grupo e todo o seu
entorno, a cidade, tendo elevado sua importância,
o trabalho até então realizado apenas por alguns artesãos, de forma
desorganizada e descentralizada, transformou-se em polo de atração
turística e de importante potencial econômico. Ateliês improvisados nos
quintais das casas viraram espaços de produção, integrados a lojas
voltadas para comercialização das peças. (POTY, 2011, p.02)

Neste sentido, a memória protagoniza um percurso não linear e traçado de
experiências, estas não apreendidas pelos tijolos e intervenções institucionais
efetuadas no espaço físico do Pólo Cerâmico. com isso mais complexa e enraizada
na consciência dos artesãos, sendo externada em seus nuances individuais e
coletivos e constituída em torno do lugar de memória, este catalisador da lógica
memorativa, ativador, reativador e força motriz de novas experiências. Notamos que
“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 [...]”. (LE GOFF, 2013, p.435)
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04 - QUAL O LEGADO DEIXADO PARA AS FUTURAS GERAÇÕES E OS
DESAFIOS A SEREM SUPERADOS PARA A PRESERVAÇÃO DO OFICIO?
O artesanato se faz presente no Piauí em várias cidades que apresentam a
matéria prima, e através dela, a produção de utilitários e artísticos. Teresina
destaca-se entre os dez maiores produtores de artefatos cerâmicos, O artesanato
tem como característica a transição dos saberes através da tradição repassada dos
mais velhos aos mais jovens, aquilo que se transmite para a geração seguinte tornase o seu legado. Quando nos deparamos com o ofício oleiro no bairro do Poti Velho,
vemos uma cultura oleira que foi, desde o início, predominantemente masculina,
visto que, culturalmente, os conhecimentos eram transmitidos do pai para os filhos
do sexo masculino. As mulheres não eram totalmente ausentes dos trabalhos
temporais, fazendo parte dos trabalhos manuais ou mesmo de ajudantes e
vendedoras. Em 2006 com a criação do Pólo Cerâmico, o artesanato em Teresina já
estava legitimado. Aos poucos as mulheres passam de ajudantes a artesãs. Esse
novo cenário oportunizou os sujeitos femininos a atuarem mais intensamente nas
mais variadas atividades dentro do Polo Cerâmico. Observemos que
Uma vez que cada sujeito se situa num espaço, o lugar permite pensar o
viver, o habitar, o trabalho, o lazer enquanto situações vividas, revelando,
no nível do cotidiano, os conflitos do mundo moderno. Deste modo a análise
do lugar se revela – em sua simultaneidade e multiplicidade de espaços
sociais que se justapõem e interpõem – no cotidiano com suas situações de
conflito [...] o lugar é o mundo do vivido, é onde, se formulam os problemas
da produção no sentido amplo, isto é, o modo onde em que é produzida a
existência social dos seres humanos. (CARLOS, 2007, p.20)

Pouco a pouco, a tradição vai se modificando e ganhando um novo
protagonismo da qual faz nascer um verdadeiro legado. A participação feminina na
produção artesanal tem características próprias e torna-se referência na cidade de
Teresina. O empoderamento feminino se institucionalizou com a Cooperativa das
Mulheres Artesãs criada em 2006 e liderada pela artesã Raimunda Teixeira da qual
tem espaço físico no Pólo Cerâmico. Guacira Lopes Louro fala sobre a importância
de problematizar as relações entre homens, mulheres e o espaço e enfatiza a
necessidade de:
recolocar o debate no campo do social, pois é nele que se constroem e se
reproduzem as relações (desiguais) entre os sujeitos. As justificativas para
as desigualdades precisariam ser buscadas não nas diferenças biológicas
(se é que mesmo essas podem ser compreendidas fora de sua constituição
social), mas sim nos arranjos sociais, na história, nas condições de acesso
aos recursos da sociedade, nas formas de representação. (LOURO, 1997,
p. 7)

Dona Lurdes, uma das criadoras da Cooperativa de Mulheres, conta que:
“Quando o Pólo Cerâmico foi criando só os homens receberam lojas, as mulheres
produziam bijuterias e pintura das peças, eram as esposas dos artesões, então nós
criamos a Cooperativa das Mulheres hoje com 39 cooperadas”. Ela ainda explica
como é organizado o trabalho de confecção das peças entre elas: “Funcionam assim
cada cooperada produz 72 peças em casa e põe pra vender. Toda segunda é feito o
pagamento das peças que cada uma conseguiu vender e 10% é da Cooperativa.
Toda terça cada uma repõe o que vendeu” (OLIVEIRA, 2017).
O símbolo desse empoderamento torna-se tradição. “As mulheres do Poti” é a
sua principal produção artesanal, onde, literalmente através do artesanato, elas
contam a trajetórias das mulheres do Poti: “a religiosa, a do pescador, a da olaria, a
250

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

ceramista e a das continhas” (SAMPAIO, 2018). São através dessas bonequinhas
confeccionadas e vendidas pela cooperativa, que a história dessas mulheres da
comunidade ceramista é conhecida em outras partes do país e, até mesmo, em
outras partes do mundo. Como diz Raimundinha: “mulheres de cerâmica tem em
qualquer lugar, mas as mulheres do Poti só nós temos e é uma marca importante
que rendeu prêmios no estado, no país e internacionalmente” (PORTAL G1 PIAUÍ,
2017). Em uma linguagem simbólica, usam características singulares, e ao mesmo
tempo plurais. Através de traços particulares representam diversas mulheres no Poti
Velho, traçando um marco na história do artesanato em Teresina onde será
reproduzida e repassada entre as futuras gerações.
Se podemos dizer que, em todos os níveis, a memória é um fenômeno
construído social e individualmente, quando se trata da memória herdada,
podemos também dizer que há uma ligação fenomenológica muito estreita
entre a memória e o sentimento de identidade. Aqui o sentimento de
identidade está sendo tomado no seu sentido mais superficial, mas que nos
basta no momento, que é o sentido da imagem de si, para si e para os
outros. Isto é, a imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida referente
a ela própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si
própria, para acreditar na sua própria representação, mas também para ser
percebida da maneira como quer ser percebida pelos outros. (POLLAK,
1992, p. 5)

A tradição que é a transmissão de conhecimento através das gerações não
muda, o artesanato em si vigora no Bairro do Poti Velho, o que muda em seu legado
é a forma como ele é transmitido e a introdução de fatores próprios da época em
que ele se transmite. Se podemos apontar a maior contribuição que as mulheres do
Poti poderiam dar, será o crescimento econômico, com a possibilidade de empregos
de mulheres que se veem representadas e incluídas no artesanato, que teve seu
início com Raimundo Nonato Paz, quando fez seu primeiro toldo artesanal na região
iniciando assim a produção artesanal no Bairro Poti Velho. Raimundinha conta:
Hoje vendemos nossa produção para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Além disso, também recebemos
muitos turistas estrangeiros, a maioria da Espanha e da Itália. Eles visitam o
Polo Cerâmico para conhecer nossa história e peças. (ARAÚJO, 2013, p.3)

A atividade artesanal contribui para a geração de empregos, renda e
exploração do turismo no bairro do Poti velho, localizada em uma região
caracterizada pela formação de lagos e no encontro dos rios Poti e Parnaíba, onde
se encontram a maior parte da matéria prima utilizada na produção artesanal: o
barro. A argila é abundante no Estado do Piauí, com suas principais reservas
localizadas nos municípios de Teresina, Campo Maior, Picos, Piracuruca, Jaicós,
Parnaíba, Valença, Floriano e José de Freitas (PORTELA; GOMES, 2005).
A antiga vila de pescadores deu lugar ao Centro Comercial que abriga hoje
23 lojas. A produção, que antes era apenas de tijolos, é diária e o trabalho
começa por volta das 5h com a extração da argila e o seu preparo até ser
levada ao torno (aparelho onde as peças são modeladas). (ANDRADE,
2013)

Teresina representa 85% da produção de argila do estado do Piauí e, no
cenário nacional, está entre os dez maiores produtores. A produção é
comercializada no mercado interno e em estados vizinhos, como o Ceará, o
Maranhão e o Tocantins. A extração ocorre, principalmente, para a fabricação de
materiais destinados à construção civil. Em 2012, o Piauí já produzia essas
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cerâmicas em larga escala, cerca de 20 milhões de telhas e 25 milhões de tijolos por
mês (SOUSA, 2012).
Além dos desafios típicos que o mercado artesanal sofre frente a
industrialização é importante perceber que a matéria prima é de origem finita e sua
exploração pode causar sérios desequilíbrios ambientais, através da exploração da
argila, é necessário o desmatamento e a queima que poluem a atmosfera além da
água e do lençol freático que prejudica o ciclo natural do escoamento dos
sedimentos) (areia, argila, silte) para os rios dos quais já se torna evidente nos rios
Poti e Parnaíba (PORTELA, 2005, p.24-25) , das quais a atividade oleira é a
principal responsável. Portanto a atividade artesanal se vê ameaçada com a
consequência ambiental mais evidente que é o esgotamento das reservas.
A participação governamental no processo de desenvolvimento da atividade
artesã na capital é bastante evidente. Através de vários programas e incentivos,
podemos ver o crescimento dessa atividade na região norte de Teresina, onde
dezenas de famílias exercem variadas atividades com o barro e garantem seu
sustento. A artesã Raimundinha diz que: “não dá para ficar rico com o artesanato,
mas dá para sobreviver. Hoje, somos 284 mães e pais de famílias que sobrevivem e
tiram seu sustento apenas do artesanato” (SAMPAIO, 2018). No entanto, se faz
necessária também a atuação do poder público para garantir a preservação do ofício
a longo prazo. Medidas de prevenção e recuperação do equilíbrio ambiental são
indispensáveis para garantir a longevidade da atividade oleira e assegurar qualidade
de vida aos produtores e moradores da região.
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MOVIMENTOS SOCIAIS E A SUA INFLUÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA
BRASILEIRA
José Milton Martins de Freitas152
Tatiane Tenório da Gama Leite153
Resumo: Os inúmeros movimentos sociais ao longo da história do Brasil exerceram
forte influência na construção de sua estrutura política. Desse modo, considerando a
ideologia vigente no Governo Federal (eleito em 2018), inclinado a realizar grandes
reformas estruturais, e, considerando que o país possui imensa diversidade
sociocultural, o presente trabalho irá analisar, a partir de uma revisão bibliográfica,
os principais movimentos sociais do brasil e suas influências nas decisões políticas,
que afetam também o campo jurídico. É verificado essa correlação, bem como a
influência das mídias sociais, que vem revolucionando a organização desses
movimentos.
Palavras-chave: Movimentos sociais; Ações Virtuais; Ciberativismo; Democracia.
1. INTRODUÇÃO
É de conhecimento geral que as manifestações populares, através de
suas demandas político-sociais, exercem grande influência nas diretrizes
tomadas pelos representantes políticos, principalmente ao considerar o atual
contexto da democracia representativa no Brasil. Desse modo, dado os inúmeros
movimentos sociais que marcaram a história do país, é conveniente ressaltar
a influência que eles exerceram na construção da sua estrutura política.
Destarte, levando em conta a ideologia vigente no Governo Federal, com a
equipe montada pelo seu principal representante eleito nas eleições do ano de 2018,
caracterizada por demonstrar clara inclinação para realizar grandes reformas
estruturais, e considerando se tratar de um país reconhecido pela sua imensa
diversidade sociocultural, faz-se necessário, mais uma vez, que seja feita uma
abordagem dessa ferramenta popular utilizada tantas vezes como forma de
reivindicação.
Assim, o presente trabalho tem como objetivo principal analisar, de forma
breve, o conceito da teoria dos movimentos sociais e os principais tipos de
manifestação, com atenção especial sobre as ações virtuais, visto que estas
revolucionaram a forma de organização destes movimentos e a subdivisão dos
mesmo.
Ademais, as ações virtuais revolucionaram os movimentos que, de certa
forma, marcaram a história do país, abordando as suas pautas reivindicatórias, os
seus resultados obtidos e como estes influenciaram e influenciam, ainda, nossa
estrutura política.
Além das análises propostas, faz-se necessário uma breve abordagem sobre
as eventuais críticas a que estes movimentos estão submetidos, sobretudo, por
parte da mídia e de parte da população em geral e, também, como estes podem,
152
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supostamente, ser utilizados como massa de manobra política, o que acaba por
deslegitimar tais movimentos perante a opinião pública.
Dessa forma, para obtenção de sucesso nos objetivos propostos, foi feita uma
revisão bibliográfica para uma melhor abordagem acerca dos temas apresentados,
explanando características da atual estrutura política brasileira, relacionando,
sempre que possível, às influências dos principais movimentos sociais da história do
país.
Assim, conforme apresentado no decorrer do texto, é perceptível uma forte
influência entre os movimentos sociais no país, no decorrer do tempo até o presente
momento, sobre as tomadas de decisões políticas.
2. MOVIMENTOS SOCIAIS
2.1. Conceito
Apesar de não existir um consenso a respeito do que seria um movimento
social, podemos considerar que é mais complexo do que a simples manifestação de
dois ou mais indivíduos.
Segundo Goss e Prudencio (2004), por exemplo, até o início do século XX o
termo “Movimentos Sociais” tinha seu uso limitado apenas para se referir a
organização e a ação dos trabalhadores em sindicatos, mas somente após a obra de
Alain Touraine, já na década de 60, este termo passou a assumir consistência
teórica.
No entanto, para a realização do presente trabalho, foi utilizado, como base, o
conceito adotado por Gohn (2000), que define:
Movimentos sociais são ações coletivas de caráter sociopolítico,
construídas por atores sociais pertencentes a diferentes classes e camadas
sociais. Eles politizam suas demandas e criam um campo político de força
social na sociedade civil. Suas ações estruturam-se a partir de repertórios
criados sobre temas e problemas em situações de conflitos, litígios e
disputas. As ações desenvolvem um processo social e político-cultural que
cria uma identidade coletiva ao movimento, a partir de interesses em
comum. Esta identidade decorre da força do princípio da solidariedade e é
construída a partir da base referencial de valores culturais e políticos
compartilhados pelo grupo (GOHN, 2000, p. 13).

Destarte, apesar de concordar na inexistência do consenso a respeito do
conceito de Movimento Social, Gohn (2000) também estabelece características que
norteiam a diferenciação deste movimento e de uma mera ação coletiva.
A primeira característica é de que as reinvindicações do movimento devem
partir de interesses comuns a todas as pessoas do grupo, relacionados a adjetivos,
anteriores a aglutinação de seus interesses, que tem ligação direta a identidade
cultural de todos os membros, como ser negro, mulher ou não ter um teto para
morar, por exemplo.
A segunda característica, tem relação a amplitude desse termo, que pode ser
geral, como “Movimento da classe trabalhadora” ou mais restrito, especificando
segmentos dessa mesma classe, restringindo, por exemplo, aos trabalhadores
rurais, ou seja, um subgrupo que podem ou não buscar interesses idênticos e
comuns a todos os indivíduos da classe.
Uma outra particularidade tem relação as ações adotadas por esses
movimentos. Por exemplo, uma manifestação, como protesto ou passeata, podem
ser ações estratégicas de determinado movimento, mas esta ação, sozinha, não
pode ser caracterizada como movimento social.
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E, por fim, uma quarta característica abordada por Gohn (2000) trata do
ambiente institucional onde o movimento está inserido, não podendo este pertencer
nem a esfera pública e nem a esfera privada, que pode ser descrito como espaço
coletivo “não-institucionalizado”, ou não-estatal, ambiente este que é compartilhado
com organizações não governamentais que podem ter interesses diversos.
2.2 Subdivisão dos movimentos sociais quanto a sua estrutura e seu contexto
histórico
Conforme abordado no tópico anterior, os movimentos sociais podem ser
subdivididos e/ou classificados. Dessa forma, podemos subdividir Movimentos
Sociais com relação a sua estrutura, podendo ser classificados como “Movimentos
Sociais Conjunturais”, onde estes podem ser caracterizados por reivindicações
espontâneas ou circunstanciais, como, por exemplo, a onda de protestos que
ocorreram no ano de 2013 após o aumento nas passagens de ônibus 154 no estado
de São Paulo.
Uma outra subdivisão é dos “Movimentos Sociais Estruturais”, que dispõem
de uma organização mais estruturada e são caracterizados por terem uma luta mais
recorrente visando resultados de longo prazo, como, por exemplo, a luta contra o
racismo.
No mais, as demandas dos movimentos sociais também podem ser
classificadas quanto ao seu objetivo, podendo estas serem categorizadas como
movimentos de alteração ou conservação. Ou seja, os movimentos sociais podem
ter a intenção de realizar uma alteração da ordem vigente ou podem objetivar a
manutenção desta mesma relação social.
Deste modo, pode-se citar, por exemplo, a existência de movimentos,
geralmente ligados ao feminismo, que buscam a alteração ou extinção do Art. 124
do Decreto Lei 2848/40 155 que trata da criminalização da prática do aborto
intencional pela gestante, como também pode-se citar a existência de movimentos
religiosos, que buscam manter, nos mesmos moldes, a referida lei.
Também é possível subdividir os movimentos sociais com relação ao contexto
histórico em que surgiram, podendo estes serem classificados como “movimentos
sociais tradicionais”, que são relacionados a movimentos que surgiram com o
advento da revolução industrial e tem relação trabalhista e/ou econômica, e
“movimentos sociais novos”, que são, habitualmente, atribuídos a movimentos
ligados a minorias como, por exemplo, negros, público LGBTQIA+156 ou mulheres157.
3. PRINCIPAIS MOVIMENTOS SOCIAIS DA HISTÓRIA DO BRASIL E SUAS
CONQUISTAS MAIS RELEVANTES
154
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https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/el-pais/2013/06/12/o-brasil-se-levanta-emprotesto-contra-aumento-nos-precos-do-transporte.htm Acesso em: 23/10/2020.
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Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm Acesso em: 24/10/2020.
156 Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros, Queer, Intersexo, Assexual e
mais.
157 Apesar de quantitativamente as mulheres serem maioria no Brasil, o termo minoria é aplicado para
referenciar a baixa representatividade que esse público ainda tem, por exemplo, na câmara de
deputados, onde apenas 15%, com base nas eleições de 2018, é composto por indivíduos do sexo
feminino. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/545897-bancada-feminina-na-camarasobe-de-51-para-77-deputadas/ Acesso em: 23/10/2020.
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3.1 MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
Os movimentos sociais do Brasil ganharam força, sobretudo, na década de
70, ainda no regime militar, com destaque para as mobilizações estudantis
responsáveis por manifestações de oposição ao regime. Foi também nesse período
que surgiu, ganhando estrutura, um dos mais relevantes movimentos sociais do
país, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
No início da década de 80, aconteceu uma das maiores manifestações
realizadas por trabalhadores rurais no estado do Rio Grande do Sul, reunindo cerca
de 15 mil manifestantes: A Encruzilhada Natalino. Esse ato é, juntamente com a 5ª
Romaria da Terra, considerado como um marco para o movimento, por ter
desencadeado diversos outros protestos pelo país, fazendo frente ao regime militar
e demonstrando a força da mobilização dos trabalhadores.
Surge então, após uma convenção em 1984 no município de Cascavel-PR, o
MST, objetivando, entre outras pautas, a reforma agrária, luta pela terra e a busca
por mudanças sociais no país. Após começar a ganhar estrutura, o MST passou a
mobilizar famílias, orientando-as para a ação mais conhecida do movimento: a
ocupação. Desse modo, dado a particularidade desse tipo de ação a ao conflito de
interesses ligados aos grandes latifundiários, o movimento passa a ser
deslegitimado pela grande mídia, tratando-o muitas vezes como criminoso.
O MST, que já chegou a mobilizar mais de 350 mil famílias, conta atualmente
com tamanha estrutura que passou a incluir, também, em suas pautas
reivindicatórias as demandas de outros movimentos sociais, como a diversidade
étnica e combate à violência sexista.
Destarte, através da significativa influência do movimento, foi incluído, na
construção da nova constituinte em 1988, os artigos 184 e 186 que tratam da função
social da terra e desapropriação por interesse social. Tais conquistas representam
grandes vitórias e demonstração de força política do movimento.
No entanto, dado a sua dimensão, capacidade de mobilização e
questionáveis formas de ações, este movimento enfrenta diversas críticas, diante da
grande mídia e da opinião popular, por promover ações que divergem das suas
principais pautas reivindicatórias, como, por exemplo, no episódio em que lideranças
deste movimento articularam a mobilização de milhares de trabalhadores rurais para
efetuarem bloqueios em pelo menos 50 pontos de rodovia em protesto contra o
mandado de prisão do ex-presidente Lula em 2018158, o que leva movimentos como
o MST serem caracterizado como “massa de manobra” política.
3.2 Diretas Já! e Movimento Caras Pintadas
As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas por grandes movimentos que
culminaram em significativas transformações na estrutura política brasileira, tais
movimentos exerceram tamanha pressão que resultou em um processo de
impeachment de um Presidente da República e influenciou significativamente o
processo de redemocratização nacional com o fim do regime militar.
Apesar da crescente insatisfação popular com os governos militares,
especialmente no início da década 1980, que foi marcado pelo crescente
desemprego, alta da inflação e baixo crescimento do Produto Interno Bruto, foi em
158

20 mil Sem Terra bloqueiam mais de 50 pontos de rodovias em todo país contra o cumprimento do
mandado de prisão emitido pelo juiz Moro para o ex-presidente Lula. Disponível em:
https://mst.org.br/2018/04/06/20-mil-sem-terra-bloqueiam-mais-de-50-pontos-de-rodovias-em-todopais/ Acesso em: 11 jan. 2021.
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1983, com a proposta de emenda constitucional nº 05/1983 do então deputado
Dante de Oliveira, que foram impulsionadas diversas manifestações favoráveis ao
projeto que tratava de eleições diretas para Presidente da República e seria votado
no ano seguinte, em 1984.
As manifestações, que ficaram popularmente conhecidas como “Diretas Já!”,
foram registradas em diversas capitais do país, marcadas por comícios, apoio de
artistas e intelectuais, e a significativa mobilização popular que contou com a
presença de mais de um milhão de pessoas em eventos nas capitais de São Paulo e
Rio de Janeiro.
Apesar do significativo apoio popular, o projeto foi rejeitado pela Câmara dos
deputados em 25 de abril de 1984, após não obter o número mínimo de votos
necessários para sua aprovação, em uma seção que foi marcada ausência de 113
deputados.
No entanto, mesmo com o fracasso Emenda Dante de Oliveira, as manifestações
foram de tamanha importância para demonstrar a insatisfação popular com a
estrutura política vigente e a conquista do voto direto para o cargo de Presidente da
República no ano de 1989, onde foi eleito o Presidente Fernando Collor de Mello.
Após assumir o mandato, em 1990, o Governo Collor tinha a difícil missão de
solucionar todos os problemas abordados anteriormente, que ainda persistiam
desde o início do período que ficou conhecido como a década perdida159.
Para solução desses problemas, o governo adotou um conjunto de medidas
impopulares que partiram desde demissões de funcionários públicos, mudanças da
moeda econômica até o confisco de poupanças. Tais medidas não surtiram efeitos
significativos, aumentando a insatisfação popular e se agravou ainda mais após
diversas denúncias de corrupção envolvendo o nome do Presidente e familiares.
No segundo ano de mandato, em 1992, estouraram diversas manifestações
populares pedindo o impeachment do Presidente, especialmente após a denúncia
feita pelo próprio irmão, Pedro Collor, em uma entrevista à Revista Veja, onde
denunciava todo um sistema de corrupção que envolvia o nome do tesoureiro de
campanha, Paulo César Farias, como intermediário do Presidente em transações
financeiras fraudulentas.
As manifestações, que ficaram popularmente conhecidas como “Caras
Pintadas”, eram lideradas por movimentos estudantis, especialmente pela União
Nacional dos Estudantes (UNE) e pela União Brasileira dos Secundaristas (UBES) e
tinham como característica a grande presença de jovens estudantes com rostos
pintados nas cores verde e amarelo, pedindo a remoção de Fernando Collor do
cargo de Presidente da República.
Após a onda de manifestações, que contou com expressivos números de
manifestantes, chegando a registrar a presença de mais de 400 mil pessoas no dia
25 de agosto de 1992, e após o surgimento de mais provas que deram materialidade
a denúncia feita à Revista Veja, foi apresentado à Câmara de Deputados o processo
de abertura de impeachment do Presidente, no mês de setembro, sendo aprovado
no mesmo mês. Três meses após a abertura do processo e diante da iminente
condenação no Senado, Fernando Collor renúncia ao cargo de Presidente da
República.
3.3 Movimento Feminista no Brasil

159

Como ficou popularmente conhecido a década de 1980, período marcado por graves crises
econômicas e sociais que atingiram diversos países da América Latina, impulsionadas por altos
índices de desemprego, hiperinflação e uma forte retração da produção industrial.
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A luta pela igualdade entre gêneros no país remete aos tempos de Brasil
Colônia (1500-1822), onde as mulheres buscavam ainda direitos básicos como o
direito à vida, ao mercado de trabalho, educação e direito ao divórcio, uma vez que
ainda havia uma forte cultura caracterizada por objetificar o sexo feminino, tratando
as mulheres como propriedade da família ou marido.
O direito a educação foi conquistado somente no Brasil Império (1822-1889),
mas ainda não possuíam direito a voto ou candidatar-se a cargos políticos, direito
esse que foi conquistado somente no século XX após o episódio que ficou
conhecido como o movimento sufragista no Brasil160.
Na década de 1980, através da lei n. 7.353, de 29 de agosto de 1985, foi
criado o então Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, tornando-se uma
secretaria com status de ministério, que passaria a formular diretrizes e promover
políticas em todos os níveis da administração pública, buscando à eliminação das
discriminações que atingiam a mulher.
No século XXI, após décadas de luta do movimento, foram criadas as leis
11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, e 13.104/15, que
buscam a prevenção, erradicação e punição de crimes domésticos e a previsão do
feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio,
respectivamente, o que demonstra, dessa forma, que o movimento feminista
permanece ativo atualmente.
Além dessas, no ano de 2018 também foi sancionada a lei 13.718/2018, que
tipifica como crime o ato de importunação sexual, haja visto o crescente número de
casos de assédio e violência contra o sexo feminino em transportes coletivos,
aplicativos de carros particulares ou durante uma simples caminhada em um local
público.
FIGURA 1: LINHA HISTÓRICA DE CONQUISTAS DO MOVIMENTO FEMINISTA NO BRASIL

Século XXI Sancionada a
"Lei Maria da
1985 - Criado o
Penha", "Lei
Conselho Nacional dos
do
Direitos da Mulher
Feminicídio" e
1977 - A Lei do
"Lei da
Divórcio é aprovada
Importunação
1932 - Mulheres conquistam o direito
Sexual"
ao voto
1827 - Meninas são
liberadas para frequentarem
a escola

Fonte: O autor (2020).

Mesmo diante das conquistas já citadas, a participação feminina no mercado
de trabalho ainda é subjugada atualmente, onde, apesar de compor maioria da
população com idade apta a trabalhar (52,4%), a maior parte dos postos de trabalho
é ocupada por indivíduos do sexo masculino (56,8%), conforme dados do IBGE
160

Movimento que buscava assegurar às mulheres os direitos políticos e prepará-las para o exercício
inteligente desses direitos.
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referentes ao ano de 2019, que também aponta a ausência de creches para deixar
os filhos como obstáculo ao acesso ao mercado de trabalho pelo o sexo feminino.
Além disso, as mulheres também têm o rendimento médio inferior aos
homens e a média nacional conforme fica evidenciado no gráfico a seguir:
FIGURA 2: RENDA MÉDIA MENSAL POR GÊNERO ANO 2019
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Fonte: IBGE - PNAD Contínua (2020).

3.4 Movimento Negro no Brasil
O Movimento negro no Brasil surge, ainda que sem estrutura definida, no
período escravagista, onde os envolvidos buscavam o fim do regime escravocrata
que perdurou mais de 300 anos até a criação da Lei Áurea, assinada pela Princesa
Isabel em 13 de maio de 1888, após articulação do Movimento Abolicionista, que já
buscava o fim da escravidão e o comércio de escravos.
Mesmo após a abolição da escravatura, o Movimento Negro ainda precisaria
lutar contra o preconceito e as desigualdades sociais entre raças através de
protestos, como por exemplo o evento que ocorreu em Brasília, em 1995, e contou
com a presença de mais de 30 mil pessoas, despertando a necessidade de políticas
públicas para minimizar esses problemas sociais, o episódio ficou conhecido como
“A Marcha Zumbi”.
Apesar da ocorrência desse e de outros eventos, foi somente na última
década
que ações públicas começaram, de fato, a buscar a redução da
desigualdade social entre raças, com a criação das leis 12.711/12 e 12.990/14 que
tratam, respectivamente, da previsão legal de cotas de vagas destinadas a
população autodeclarada preta, parda e indígena, em universidades e instituições
federais, e do provimento de cotas das vagas em concursos públicos para cargos
efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública para essa mesma
população.
Buscando reduzir e eliminar a ocorrência de crimes relacionados a raça, cor e
etnia, foi criada a Lei 7.716, de 05 de janeiro de 1989, popularmente conhecida
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como “Lei Caó”, que tipifica o crime de racismo, tornando-o imprescritível e
inafiançável. A criação dessas ações, que visam reduzir a desigualdade ampliando o
acesso à educação e ao mercado de trabalho, começa, mesmo que a passos lentos,
a demonstrar resultados, onde, no ano de 2018, foi registrado, pela primeira vez, o
número de matriculados no ensino superior da rede pública do país com a maioria
do percentual (50,3%) composto por negros ou pardos.
No entanto, apesar de essa ser uma vitória para o movimento, esse número
ainda pode ser considerado sub-representado, visto que a população brasileira é
composta por 55,8% desse público e a representação proporcional no mercado de
trabalho, em cargos gerenciais, ainda é muito inferior entre negros e brancos, sendo
29,9% contra 68,6%, respectivamente.
Além disso, considerando a maioria da população brasileira composta por
negros ou pardos fica ainda mais evidenciado que a representatividade política
também é uma questão a ser tratada, conforme gráfico abaixo:
FIGURA 3: REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DOS DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS 2018
Preta ou parda

Branca e outras

24%

76%

Fonte: IBGE, Estudos e Pesquisas. Informações Demográficas e Socioeconômicas (2019).

Ademais, IBGE (2019) também faz a relação socioeconômica entre raças
relativo à renda, onde apenas 27,7% do total de 10% dos indivíduos com maiores
rendimentos é composto por negros ou pardos. Por outro lado, se considerado 10%
dos menores rendimentos, a população negra ou parda é maioria, compondo 75,2%
desse total, Demonstrando, mais uma vez, que a luta do movimento pela igualdade
não está próxima do fim.

4. A REVOLUÇÃO DOS MOVIMENTOS ATRAVÉS REDES SOCIAIS
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É notório que advento da internet vem revolucionando o cotidiano das
pessoas nos mais variados aspectos, estando presente, segundo dados do IBGE 161
(2018), em pelo menos 79,1% dos domicílios. Dessa forma, dado o número
crescente de usuários, torna-se relevante evidenciar como essa ferramenta, através
das redes sociais, vem alterando a forma de mobilização das ações coletivas, dentro
e fora do ciberespaço, criando uma nova forma de ativismo através das redes, que
também pode ser chamado de ciberativismo162, ativismo online ou ativismo virtual.
Caracterizado por sua facilidade na difusão de informações, as redes sociais
não se limitam a um simples cartão de visita do usuário, sendo possível através
delas o compartilhamento de notícias, eventos ou qualquer alteração no cenário
sociopolítico do país, possibilitando, inclusive, que o usuário demonstre seu
posicionamento, debata-o e localize indivíduos com posicionamentos semelhantes
localmente ou de qualquer lugar do globo, conforme destaca Rigitano (2003):
A partir da incorporação da Internet, os ativistas expandem suas atividades
tradicionais e/ou desenvolvem outras. A utilização da rede por parte desses
grupos visa, dentre outras coisas, poder difundir informações e
reivindicações sem mediação, com o objetivo de buscar apoio e mobilização
para uma causa; criar espaços de discussão e troca de informação;
organizar e mobilizar indivíduos para ações e protestos on-line e off-line
(RIGITANO, 2003, p. 3).

Além do mais, conforme explanam Tavares e Paes (2016), as mídias sociais
ampliam as possibilidades de interação entre os indivíduos e essa facilidade, por sua
vez, permite que demandas individuais sejam reconhecidas entre si.
Destarte, também pode-se citar o protagonismo da internet em eventos
recentes no Brasil, como na onda de protestos que ocorreram em junho de 2013,
que também ficou conhecida como “jornadas de junho” ou “manifestações dos 20
centavos”, e nas manifestações que reivindicaram o impeachment da então
presidente Dilma Rousseff em 2016, onde as redes sociais foram imprescindíveis na
difusão e nas articulações dos protestos.
Deste modo, conclui-se que a internet, com destaque para as redes sociais,
vem revolucionando as formas de mobilização social, se tornando uma das
principais ferramentas dos movimentos sociais, ampliando e difundindo suas pautas
reivindicatórias bem como atuando no engajamento destas, funcionando, inclusive,
como uma espécie de termômetro da opinião popular acerca das decisões
sociopolíticas tomadas pela administração pública.
5. CONCLUSÃO
O presente trabalho tem como primeiro objetivo uma breve explanação do
conceito de movimentos sociais dentro das ciências socias, utilizando, para isso, o
conceito adotado pela renomada socióloga e doutora em ciência política Maria da
Glória Gohn em seu trabalho 500 anos de lutas sociais no Brasil.
O seu desenvolvimento, após uma breve explanação quanto a classificação e
subdivisão dos tipos de movimentos, evidenciou a importância dos movimentos
sociais como ferramenta de reivindicação da sociedade diante das diretrizes
políticas as quais a mesma está subordinada, sendo um tema de considerável
relevância nos dias atuais, sobretudo, pelo país ser classificado como uma

161

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Entende-se por ciberativismo a utilização da Internet por movimentos politicamente motivados
(VEGH, 2003, p.71)
162
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democracia representativa, onde a vontade popular é delegada a representantes
eleitos, e por estar passando por um processo de grandes reformas estruturais.
Deste modo, obtendo êxito ao relacionar as consideráveis conquistas dos
principais movimentos que atuaram e ainda atuam no cenário nacional, foi
demostrado, também, as formas de ações mais utilizadas, bem como apontado a
revolução criada nos movimentos sociais após o advento da internet, sobretudo das
redes sociais, onde o processo de articulação e difusão de ideias se tornaram quase
instantâneo.
Por tratar-se de um tema consideravelmente amplo, que também trata de
eventos que não se limitam a um mero subtópico de um artigo, o presente trabalho
fica passivo de possíveis desdobramentos e/ou aprofundamentos dos assuntos
abordados, sobretudo dos movimentos sociais apresentados, aprofundando-se nos
seus contextos históricos, nas suas reivindicações atuais, bem como nas suas
perspectivas de futuro.
REFRÊNCIAS
Arquivo Nacional. Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (Brasil); Disponível em::
http://dibrarq.arquivonacional.gov.br/index.php/conselho-nacional-dos-direitos-damulher-brasil Acesso em:: 15 dez. 2020.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988.
______. LEI Nº 11.340 DE 07 DE AGOSTO DE 2006; Disponível em:
https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=11340&ano=2006&ato
=4b0gXTU5kMRpWT5c7 Acesso em: 15 dez. 2020.
______. LEI Nº 13.104, DE 9 DE MARÇO DE 2015; Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/lei/L13104.htm Acesso em:
15 dez. 2020.
______. LEI Nº 12.990, DE 9 DE JUNHO DE 2014; Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/L12990.htm Acesso em:
15 dez. 2020.
_____. LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012; Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm Acesso em:
15 dez. 2020.
_____. LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989; Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716.htm Acesso em: 15 dez. 2020.
_____. LEI Nº 13.718, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018; Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13718.htm Acesso em
25 fev. 2021.
BIBLIOTECA NACIONAL. 13 de maio de 1888 - Dia da Abolição da Escravatura;
Disponível em: https://www.bn.gov.br/acontece/noticias/2015/05/13-maio-1888-diaabolicao-escravatura Acesso em: 15 dez. 2020.
Câmara dos Deputados. DIRETAS JÁ - 30 ANOS DO MOVIMENTO; Disponível em:
https://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/destaque-de-materias/diretas-ja
Acesso em: 14 Dez. 2020.
COSTA, Ana Alice Alcantara. O movimento feminista no brasil: dinâmicas de uma
intervenção política; Revista GENERO, Niterói, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005.
GOHN, Maria da Gloria. 500 ANOS DE LUTAS SOCIAIS NO BRASIL: movimentos
sociais, ONG’s e terceiro setor. Revista Mediações, v. 5, n. 1, p. 11-40, jan./jun.
Londrina, 2000.
263

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

GOSS, Karine Pereira; PRUDENCIO, Kelly. O conceito de movimentos sociais
revisitado. Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos em Sociologia Política da UFSC
Vol. 2, nº 1, p. 75-91, janeiro-julho, [s.l.], 2004.
IBGE. Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil; Estudos e Pesquisas Informação Demográfica e Socioeconômica, n.41; Biblioteca IBGE. Disponível em:
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf
Acesso
em: 15 dez. 2020.
______. Rendimento do trabalho: Homens ganharam quase 30% a mais que as
mulheres
em
2019;
Agência
IBGE
Notícias.
Disponível
em
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-denoticias/noticias/27598-homens-ganharam-quase-30-a-mais-que-as-mulheres-em2019 Acesso em: 25 fev. 2021.
______.PNAD Contínua TIC 2018: Internet chega a 79,1% dos domicílios do país;
Disponível
em:
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-deimprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27515-pnad-continua-tic-2018-internetchega-a-79-1-dos-domicilios-do-pais Acesso em: 10 jan. 2021.
MIRANDA, Tiago. Direitas Já: rejeição da Emenda Dante de Oliveira marca a
história
do
País.
Brasília,
DF:
Rádio
Câmara.
Disponível
em:
https://www.camara.leg.br/radio/programas/431737-direitas-ja-rejeicao-da-emendadante-de-oliveira-marca-a-historia-do-pais/ Acesso em: 14 dez. 2020.
MST: Nossa História. MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Disponível em: https://mst.org.br/nossa-historia/inicio/ Acesso em: 07 dez. 2020.
Politize!: Conheça 3 movimentos sociais que marcaram a história do Brasil;
Disponível em: https://www.politize.com.br/movimentos-sociais-do-brasil/ Acesso em:
24 dez. 2020.
REZENDE, Milka de Oliveira. "Movimento sufragista"; Brasil Escola. Disponível em:
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/movimento-sufragista.htm. Acesso em: 15
dez. 2020
RIGITANO, Maria Eugenia Cavalcanti. Redes e ciberativismo: notas para uma
análise
do
centro
de
mídia
independente;
Disponível
em:
http://bocc.ufp.pt/pag/rigitano-eugenia-redes-e-ciberativismo.pdf Acesso em: 10 jan.
2021.
TAVARES, Wellington; PAES, Ana Paula. Movimentos Sociais em Redes Sociais
Virtuais: Possibilidades de Organização de Ações Coletivas no Ciberespaço. Revista
Interdisciplinar de gestão Social, Bahia, v.4, n.1, p. 213-234, 2015.
VEGH, Sandor. Classifying forms of online activism: the case of cyberprotests
Against the World Bank. In: MCCAUGHEY, M., AYERS, M.D. (ed.). Cyberactivism:
online activism in theory and practice. London: Routledge, 2003.

264

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

ENTRE A AUTONOMIA E A SUBORDINAÇÃO: TOMÁS DE AQUINO E A
TEORIA DO PLENITUDO POTESTATIS
Kellen Jacobsen Follador163
Leandro do Carmo Quintão164
Resumo: Durante a Idade Média os debates em torno da teoria plenitudo potestatis
se intensificaram devido o desejo dos pontífices de subordinar o poder temporal ao
espiritual. O presente artigo comenta a obra De regimine principum de Tomás de
Aquino levando em consideração sua contribuição no debate acerca das esferas de
competência entre poder secular e eclesiástico.
Palavras-chave: Hierocracia papal; Tomás de Aquino; Poder Secular
Introdução
No Ocidente medieval coexistiram duas formas de exercício do poder: a
ascendente e a descendente. A principal característica da teoria ascendente
consiste no fato de o poder residir originalmente no povo, assim, podendo ser
denominada também teoria popular de governo. A teoria descendente ou teocrática,
por outro lado, tem a origem de seu poder num ser supremo, e, devido ao
predomínio do cristianismo, esse ser supremo foi identificado com o Deus cristão.
Logo, Deus era a entidade que escolhia um representante para governar e, de fato,
considerava-se que este representante encarnava a origem de todo poder. Nessa
forma de governo o povo não tinha mais poder e o cargo de governo era indicado
“desde acima e não por eleição de uma assembleia popular”. Dessa forma, numa
teocracia o governante só deveria prestar contas de seus atos a Deus, já que “era
tão somente responsável ante Deus”. A adoção do sistema de poder descendente
explica a característica fortemente eclesiástica do pensamento político no Ocidente
medieval (ULMANN, 1983, p. 15).
Em teoria, o sistema teocrático controla toda a vida social no que concerne ao
espiritual e ao temporal, subordinando o segundo ao primeiro. Neste sistema, os
laicos estão subordinados ao clero. A teocracia que etimologicamente significa
“Governo de Deus”, apresenta-se como hierocracia, um governo sacerdotal
incumbido por Deus e que possui a tarefa de prover a salvação eterna e o bem estar
material do povo. Essa teoria de subordinação da Civitas terrena à Civitas cellestis
foi teorizada por Agostinho de Hipona no De Civitate Dei, porém apenas na Idade
Média encontrou condições históricas que permitissem colocar em prática as teorias
da plenitudo potestatis. Segundo esta teoria, o pontífice é o detentor do poder
supremo com a prerrogativa de delegar o exercício da autoridade temporal ao
soberano. A transferência do poder temporal ocorria por meio da coroação, estando
o governante secular condicionado a usar o poder que lhe fora dado conforme os
limites impostos pelo papa (BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO, 1998, p. 1237).
Para analisarmos o desenvolvimento das teorias políticas na Idade Média
será necessário, por um lado, compreendermos como ao longo dos séculos,
principalmente na Baixa Idade Média, o poder da Igreja foi se fortalecendo, e, por
outro, como que na Alta Idade Média os conflitos se acirraram entre alguns
representantes do poder secular e eclesiástico.
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O conflito entre poder secular e eclesiástico
Após a invasão dos germânicos, o Império Romano ficou restrito a sua
parcela oriental com capital em Constantinopla. No governo do imperador Justiniano
(527-565) os conflitos com o papado se intensificaram, devido ao cesaropapismo
praticado pelo imperador. Constantinopla tinha o desejo de possuir uma posição
equivalente a de Roma, no que tange ao cristianismo. Além disso, todo direito
inerente à Igreja romana deveria ter um correspondente na Igreja de Constantinopla,
que se dizia tão sede da cristandade quanto Roma. Justiniano deixou suas ideias a
respeito da soberania do imperador registradas em seu código, as Novellae.
Segundo ele, não poderia haver nenhuma dúvida acerca da soberania e supremacia
do imperador romano, que governava o império e seus súditos de acordo com os
princípios cristãos que se originavam no cristianismo que era, no caso, representado
pela divina majestade do próprio imperador (ULMANN, 1983, p. 45-47).
Nesse sentido, a primazia jurisdicional do papa não se efetivava e Justiniano,
como os demais imperadores que o sucederam, reconhecia o cargo de papa como
um posto honorário. O papado estava diante de um dilema. Caso aceitasse a
submissão ao imperador, acabava por renegar o que acreditava ser sua vocação
imputada por Jesus Cristo, a de sucessor de Pedro na construção e governo da
Igreja. No entanto, se o papa tentasse exercer suas funções, criaria um embate com
o poder imperial e correria o risco de cometer o crime de lesa majestade contra o
imperador. Gregório I (590-603) preferiu não interferir na “ideologia real-sacerdotal”.
Sobre isso, Ullmann (1983, p. 49) destaca que “[...] nenhum desses inconvenientes
existiria se os papas implantassem sua própria teoria política naquelas regiões que
não alcançavam o governo e a jurisdição do imperador”.
Após as investidas de Gregório I, a Igreja Católica deu um grandioso passo
rumo à consolidação de seu poder nos territórios do Ocidente. Como exemplo desse
grandioso passo, destacamos o documento forjado “Doação de Constantino” e a
coroação de Carlos Magno pelo papa Leão III.
Em relação ao primeiro, teve importante peso o fato de a Igreja ter se tornado
uma instituição com grande força política detentora de um Estado Pontifício, no
centro da Península Itálica, a partir da doação de terras em 756. 165 Porém, essa
doação submetia a Igreja ao poder monárquico que lhe doara o território. Levando
em consideração o contexto no qual o papado almejava um poder universalista, foi
forjado o documento intitulado “Doação de Constantino”,166 que invertia o critério de
submissão da Igreja ao poder monárquico. Segundo esse documento apócrifo, o
imperador romano teria doado ao papado, no século IV, uma série de privilégios
bem como o poder imperial sobre todo o Ocidente. Assim, no século VIII, Pepino
estaria apenas restituindo à Igreja algo que lhe pertencia, e o próprio território franco
pertenceria à Igreja, de maneira que os reis seriam apenas representantes dela
(FRANCO JÚNIOR, 2006, p. 75).
Nesse contexto, a coroação de Carlos Magno, do ponto de vista eclesiástico,
nada mais foi do que a submissão do governante secular à maior representante do
165

Essa doação de terras foi feita à Igreja por Pepino, então rei dos francos, formando os Estados
Pontifícios, que só desapareceriam no século XIX, no processo de unificação italiana. Pode ser
considerada um signo da aliança entre o papado e os carolíngios, a se iniciar entre Pepino e o papa
Estevão II, bem como a efetivação do poder temporal do sumo pontífice naquele território
(STREFLING, 2002, p.27).
166 Durante alguns séculos, aproximadamente até o XV, esse documento foi utilizado pela Igreja como
fundamentação jurídica de seu território. Bem fundamentado, era dividido em duas partes: a primeira,
chamada Confessio, afirmava de que forma o imperador Constantino foi alvo de uma cura e guiado
na fé, pelo papa Silvestre; a segunda, constituindo a Donatio, ou seja, a doação propriamente dita
(STREFLING, 2002, p.27).
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Império Romano, a Igreja. O papa Leão III ao coroar Carlos Magno imperador dos
romanos concedia as insígnias imperiais para que ele pudesse representar o papa
no poder temporal. Bertelloni (1995, p. 115) destaca que, sem a “Doação de
Constantino” a transferência do poder imperial, isso é, a coroação de Carlos Magno
como imperador dos romanos, não teria tido o mesmo resultado político. Segundo a
“Doação de Constantino”, todo o território do Império Romano do Ocidente pertencia
ao papado, e, para manter-se como líder da Igreja perante o imperador romano do
Oriente era preciso ser chefe máximo num contexto imperial romano. Para tanto, o
papado se valeu de duas táticas políticas: uma real, a coroação de Carlos Magno, e,
uma fictícia, a doação de terras por Constantino. Para Bertelloni (1995, p. 118), a
doutrina política contida no documento da Doação de Constantino almejava uma
totalidade de poder, a plenitudo potestatis.
Esses esforços iniciais dos papas no século IX e X levaram ao desejo da
plenitudo potestatis ou poder hierocrático. Sua maior característica era a de um
sucessor de São Pedro que possuía o dever de governar a cristandade e, em
contrapartida, detinha todas as prerrogativas inerentes a tal sucessão. O poder do
papa era exercido por meio das leis que pretendiam ser universais e deveriam
alcançar todo o povo cristão. Além disso, a lei representava uma exteriorização da fé
e os cristãos deveriam respeitá-la sem questionamentos (ULMANN, 1983, p. 98).
Nesse sentido, Gregório VII (1073-1085) deu um passo decisivo ao escrever
em 1075 o Dictatus Papae, seu programa político-eclesiástico composto por 27
sentenças que buscavam submeter a aristocracia laica, o imperador e a investidura
de bispos ao poder eclesiástico. Dessa forma, ocorreria o mesmo com o poder
temporal em relação ao espiritual, “fazendo que se submeta a espada temporal ante
a espiritual, ou, inclusive, pondo ambas à disposição do papa” (LE GOFF, 1999, p.
83). Gregório VII questionava os limites para o emprego do poder papal, pois,
acreditava que “se a Santa Sé tem direito a julgar matérias espirituais, por que não
também seculares?” (ULMANN, 1983, p. 99). 167
Na tentativa de submeter o poder secular ao espiritual, o papado considerava
que o monarca não possuía autonomia política, sendo o papa seu supervisor. O fato
de o imperador ser coroado pelo papa criou uma ligação de dependência e
submissão do monarca para com o representante da Igreja.
Em relação ao ritual da coroação, este era composto pela unção do imperador
e por seu juramento, no qual prometia fidelidade, proteção e defesa ao papa e à
Igreja. Cabia ao papa, nessa operação, ser o intermediário entre Deus e o rei que
seria coroado imperador. Este, por sua vez, não possuía nenhum poder autônomo
perante a cristandade, estando, assim, submetido à observação do papa, que
deveria prestar contas a Deus da atuação do novo imperador (ULMANN, 1983, p.
106).

167

No Dictatus Papae, citado por Strefling (2002, p.33-34), chama-nos a atenção algumas sentenças
como forma de reforçar o poder do papa diferenciando-o dos leigos, inclusive dos mais poderosos, os
reis: a primeira, ao afirmar que “só a Igreja Romana foi fundada por Deus; a segunda, onde “Só o
Pontífice Romano, portanto, tem o direito de ser chamado universal”; a oitava, “só ele pode usar a
insígnia imperial”; a décima primeira, “O seu título é único no mundo”; a décima segunda, “É-lhe lícito
destituir o imperador”; a décima oitava, “Ninguém pode revogar as suas sentenças, só ele próprio”; a
décima nona, “Ninguém pode julgá-lo”; a vigésima terceira, “O Romano Pontífice escolhido conforme
a eleição canônica, será indubitavelmente santificado pelos méritos, do bem aventurado Pedro (...)”; a
vigésima quinta, “Ele pode depor e nomear bispos sem uma reunião sinodal”; e, por fim, “O Pontífice
pode libertar os súditos do juramento de fidelidade feito a um monarca iníquo”. As sentenças
defendem a superioridade papal sob dois aspectos: enquanto poder mais próximo de Deus e o único
capaz de anular ou intervir sobre decisões reais, inclusive pela deposição do imperador, fato até
então inédito.
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Para tentar manter os reis e imperadores sob sua obediência, a Igreja se
sustentava na Bíblia e na teoria da Dupla Espada, elaborada pelo papa Gelásio no
século V. Na epístola, direcionada ao imperador romano Anastásio, Gelásio expõe
seu pensamento em relação aos conflitos entre o poder secular e espiritual com a
defesa de que:
[...] são dois [...] os poderes com os quais se governa [...]: a sagrada
autoridade dos pontífices e o poder dos reis, e desses dois poderes é mais
importante o dos sacerdotes, pois têm de prestar contas, também diante do
divino juiz dos governantes dos homens (PEDRERO-SÁNCHEZ, 2000, p.
123).

Mais adiante, no século XII, Bernardo de Claraval também levantou
discussões sobre os dois tipos de poderes. Segundo ele, o papa possuía o gládio
temporal e espiritual, e no momento da coroação do imperador o gládio temporal era
lhe cedido pelo papa. Assim, dizia que “o gládio espiritual e o gládio material
pertencem, um e outro, à Igreja. Mas o segundo deve ser manejado a favor da Igreja
e o primeiro pela própria Igreja” (FRANCO JÚNIOR, 2006, p. 76).
A teoria dos Dois Gládios ou da Dupla Espada, como também é conhecida,
tinha o intuito de demonstrar que o poder terreno que o imperador possuía derivava
de Deus por intermédio do papa. Dessa forma, segundo a teoria, o papa tinha
responsabilidade sobre o governo do imperador, já que ele havia cedido um dos
gládios. Caso o coroado não cumprisse seus deveres e se desviasse dos propósitos
para os quais Deus o havia destinado, o sumo pontífice poderia depô-lo e até
mesmo excomungá-lo. Não obstante, inexistia, pelo menos em teoria, um conflito
entre os dois gládios, “pois à Igreja pertenciam as duas espadas, e ela permitia ao
Estado usar a espada material e cumprir a sua missão, que diz respeito a esta vida
terrena e também à vida sobrenatural” (STREFLING, 2002, p. 42)
Vale ressaltar que Gregório VII havia defendido a ideia de “que o pontífice
[poderia] liberar os súditos da fidelidade a um monarca iníquo”, demonstrando mais
uma vez a que ponto chegava o poder dos soberanos espirituais (PEDREROSÁNCHEZ, 2000, p. 129). Provavelmente, para Gregório VII, resistir ao poder do
papa era o mesmo que resistir ao poder de Deus.
Nesse contexto,durante a Idade Média alguns conflitos marcaram a disputa
pela plenitudo potestatis. Como exemplo, podemos destacar: o papa Gregório VII e
o imperador Henrique IV, no século XI; papa Alexandre III (1159-1181) e o
imperador Frederico I “Barba ruiva”, no século XII; papa Bonifácio VIII e o rei francês
Felipe “o belo”, no século XIII; papa João XXII e o imperador Luiz da Baviera, no
século XIV.
Le Goff (1999, p. 240) considera que a cristandade era comandada por duas
cabeças, o papa e o imperador, e, que sua história política estava mais marcada
pelos conflitos que pelo entendimento entre esses dois grupos. Essas relações
demonstravam a rivalidade existente entre os níveis mais altos das ordens
dominantes, clerical e laica. Para o historiador, “a hegemonia do imperador à cabeça
da cristandade era mais teórica que real”, pois, seu poder era contestado por outros
atores políticos, como os reis. Com o passar do tempo, os conflitos em torno da
plenitudo potestatis estiveram também relacionados à disputa política entre papas e
reis, como no caso de Bonifácio VIII e Felipe “o belo”.168
168

No momento em que Bonifácio VIII assume o papado, no ano de 1294, a teoria hierocrática já
estava sendo contestada até mesmo dentro da própria Igreja Católica. Além disso, o nacionalismo
progredia especialmente na França, e Felipe IV, cognominado o Belo, constituía-se rei influenciado
sob a concepção moderna de autonomia nacional. Nesse sentido,a disputa entre os dois, baseada
na tributação do clero por parte do rei francês, devido a sua intensidade, constituir-se-ia numa marca
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A não aplicabilidade da jurisdição eclesiástica levou no século XI ao conflito
entre Henrique IV, rei da Germânia, e Gregório VII, pois, o monarca por ser um
“ungido do Senhor” se considerava imune a tal jurisdição. Porém, amparar-se no
discurso eclesiástico era também ponto fraco. Na medida em que os monarcas se
diziam escolhidos por Deus, abriam espaço para intervenção eclesiástica, já que
eram coroados pelos bispos, no caso dos reis, e pelo papa, no caso do imperador, o
que os transformavam em monarcas “pela graça de Deus”. Dessa forma, a
soberania do rei perante o papa tornava-se difícil de sustentar. Segundo Bobbio,
Matteucci e Pasquino (1998, p. 1238) no que se refere às leis, a defesa de uma
superioridade da lei eclesiástica sobre a civil coaduna com os fatos acima
abordados, já que a lei civil é considerada sem valor todas as vezes que entra em
conflito com o direito canônico.
Nesse contexto, o conflito169 entre o Henrique IV e Gregório VII ocorreu, em
parte, porque o imperador germânico e seus partidários não viam explicação bíblica
para a soberania monárquica do papa. Defendiam que Jesus Cristo havia
estabelecido uma dualidade de poderes, onde de um lado figurava o papa e de outro
o rei. Recorreram à alegoria dos dois gládios, porém de forma antipapal, já que na
“nova” teoria das Duas Espadas a influência do papa ficava restrita aos assuntos
espirituais, enquanto que ao rei caberia a soberania sobre os assuntos temporais.
Em carta enviada a Gregório VII por Henrique IV, o rei deixa claro que o
monge, como denomina Gregório VII, abusava de seu poder eclesiástico e causava
muitos transtornos no reino ao investir contra o poder real. Acusa-o de ter chegado
ao papado por meio “da astúcia [...] pelo dinheiro, pelo favor, por meio da espada”
(PEDRERO-SÁNCHEZ, 2000, p. 130). Segundo o monarca, o papa Gregório VII
havia usurpado para si “o reino e o sacerdócio sem o beneplácito de Deus,
depreciando os sagrados planos Deste, que desejava essencialmente que o reino e
o sacerdócio permanecessem não em uma única mão, mas em mãos distintas,
posto que são dois poderes” (ULMANN, 1983, p. 132). Henrique IV reconhecia a
soberania do papa, porém somente no que se relacionava ao espiritual. Sua crítica
voltava-se aos desejos de Gregório VII em dominar os assuntos seculares, em
possuir a plenitudo potestatis, como segue:
[...] ficastes encorajado a investir mesmo contra o poder real, a nós
outorgado por Deus. Ousastes ameaçar, tomar a realeza de nossas mãos,
como se nós a tivéssemos recebido de vós, como se a realeza e o império
estivessem em vossas mãos e não nas de Deus (PEDRERO-SÁNCHEZ,
2000, p. 130).

Após esse conflito, pensadores tentaram elaborar um critério para estipular a
atuação das esferas de poder, buscando defender os governantes seculares. No
geral, afirmavam que o poder soberano do papa provocava danos, escândalos e
guerras civis, porque usurpava o poder real e ditava leis que não eram de sua
competência. 170 Um destes pensadores, crítico do poder hierocrático, foi Pedro
para a passagem para uma nova era,a partir da tentativa de deposição do sumo pontífice e de sua
humilhação (STREFLING, 2007, p.526-527).
169 Nesse conflito, com seu auge em 1084, Henrique IV se vinga do papa Gregório VII por este não
somente tê-lo excomungado, mas reconhecido outro como rei da Germânia. A vingança se traduziu
na deposição do sumo pontífice, sendo colocado em seu lugar o antipapa Clemente III, para deste,
Henrique receber a coroa imperial. Gregório VII, por sua vez, morreu no exílio, em Salerno “e ainda
despedindo anátemas em nome da Santa Igreja Romana” (STREFLING, 2002, p.32).
170 Vários foram os pensadores que buscaram uma resposta ante a plenitudo potestatis, como: João
de Salisbury (1115-1180) Policraticus; Marsílio de Pádua (1280-1343) Defensor Pacis; João Quidort
(1270-1306) De potestate regia et papali; Guilherme de Ockham (1285-1349) Octo Quaestiones;
Dante Alighieri (1265-1321) De Monarchia.
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Crassus. Ele utilizou no final do século XI, pela primeira vez, a lei romana para
atacar o papado. Suas ideias consideravam que o papa possuía o poder para
governar o clero, enquanto que o rei o possuía para governar os laicos. Pedro
Crassus também elaborou uma resposta para os embates ligados às leis quando
defendeu que a lei civil era ditada por Deus através do imperador (ULMANN, 1983,
p. 134-135).
Apesar da interpretação de Pedro Crassus sobre a hierocracia papal, até o
século XIV havia maior número de escritos favoráveis ao papado, já que eles
próprios, enquanto letrados e intelectuais, formulavam as teorias de defesa do poder
hierocrático. Tal situação foi contornada em 1338 a partir de uma lei imperial
segundo a qual a eleição do rei germano o converteria em imperador, sendo, dessa
forma, a coroação e aprovação do papa, desnecessárias para a transição
(ULMANN, 1983, p. 138).
Muitos foram os papas e pensadores que a defenderam abertamente ou, pelo
menos, discutiram a superioridade do poder eclesiástico sobre o temporal no que se
refere às questões religiosas.
Dentre os papas destacamos: Gelásio I (492-496) com a Teoria das Duas
Espadas; Gregório VII (1073-1085) que expõe muitas de suas ideias na bula
Dictatus Papae; Inocêncio III (1198-1216) que por meio de cartas e decretais, como
a Venerabilem, defende que o poder papal detêm exclusivamente uma prioritas
sobre o território imperial, e, por fim, Bonifácio VIII (1294-1303) que destacou na
bula Unam Sanctam a preeminência do poder sacerdotal do Sumo Pontífice sobre o
monarca.
Em relação aos pensadores cristãos que defendiam a plenitudo potestatis ou
afirmavam a superioridade do poder eclesiástico nas questões religiosas apontamos:
o cônego da abadia parisiense de Saint-Victor, Hugo de São Vitor (1096-1141) com
a obra De Sacramentis fidei; Bernardo de Claraval (1091-1153) que na Alegoria dos
Dois Gládios afirma categoricamente que as duas espadas se encontram sob poder
papal; o agostiniano discípulo de Tomás de Aquino (1225-1274), Egídio Romano
(1243-1316) escreveu a obra De Ecclesiastica Potestate na qual fundamenta
filosófica e teologicamente a plenitudo potestatis; Tiago de Viterbo (1250-1308),
discípulo de Egídio Romano e autor De regimine Christiano, obra mais teológica e
ampla que a de seu mestre.
Tanto Egídio Romano quanto Tiago de Viterbo foram monges agostinianos
que receberam influência do dominicano Tomás de Aquino, que deixou seu
pensamento político expresso em várias obras. 171 No que tange à plenitudo
potestatis podemos considerar que o texto mais contundente é o De regimine
principum172 escrito ao Rei de Chipre. Nessa obra o Tomás de Aquino aborda as
várias formas de governo, a origem e natureza do Estado, assim como, sua relação
com a Igreja (STREFLING, 2002, p.48).

Tomás de Aquino e a obra De regimine principum
Tomás de Aquino foi o maior representante da corrente filosófica Escolástica.
Conheceu e citou em suas obras filósofos gregos, as fontes patrísticas,
171

Comentários aos quatro livros de Pedro Lombardo, Suma Teológica, Suma contra os Gentios,
Comentários à Ética Nicomaqueia e Comentários à Política de Aristóteles, Tratado sobre o Governo
dos Judeus à Duquesa de Brabante.
172 De Regimine principum seu De Regno ad Regem Cypri [Do governo dos príncipes (ou do Reino)
ao Rei de Cipro]. No presente artigo utilizamos a tradução de ARLINDO VEIGA DOS SANTOS
(1955).
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principalmente Agostinho de Hipona, e, as principais doutrinas dos pensadores de
seu tempo como Pedro Lombardo, Anselmo de Cantuária e Alberto Magno, que são
as fontes por excelência deste período. Mas, no que toca ao desenvolvimento da
filosofia o aquinate sempre é lembrado pela relação íntima que manteve com os
escritos do filósofo grego Aristóteles.
Lima (2005, p.12), acredita que Tomás de Aquino recebeu muita influência
das obras disponíveis em sua época, conseguindo construir um pensamento próprio
que o destacou entre os escolásticos. Utilizou a patrística de Agostinho e a filosofia
de Aristóteles “sem, contudo propender servilmente a qualquer das duas, porquanto
seu cristianismo se assemelha muito ao de Agostinho e sua filosofia se aproxima
bastante da de Aristóteles” (LIMA, 2005, p.12).
Nicola Abbagnano (1985, p. 20), também acredita que Tomás de Aquino fez
bom uso das obras aristotélicas sem perder o brilhantismo frente a elas. Para o
autor, por meio da explicação de Tomás de Aquino “o aristotelismo torna-se flexível
e dócil a todas as exigências da explicação dogmática”, pois, ele buscou integrar a
filosofia de Aristóteles e a fé. Hilário Franco Junior (2006, p. 165), corrobora
Abbagnano ao declarar que “Tomás de Aquino reinseriu o aristotelismo numa linha
cristã, adequando melhor o pensamento da Igreja às novas condições socioculturais
da época”.
Sobre a obra De regimine principum, 173 parece haver consenso o fato dela
não se encaixar perfeitamente em um perfil de filosofia política. Souza e Barbosa
(1997, p. 106), destacam que, de forma geral, o conjunto de textos do aquinate “não
nos oferece uma teoria política suficientemente sistematizada acerca das relações
entre o poder espiritual e secular”, e, no caso da obra De regimine principum o que
há são algumas teses que abordam o assunto, e, não um tratado de filosofia política.
Para De Boni (2003, p. 104), estudos contemporâneos relativizam a importância
filosófico-política da obra por compará-la a um tipo de obra literária conhecida como
“espelho de príncipe”. Concorda com Pe. M. D. Chenu que em Boulettin Thomiste
(1928, p. 334 apud DE BONI, 2003, p. 115), afirmou que o “De Regno é um tratado
pedagógico e moral para uso de um príncipe, não uma obra orgânica de teoria
política”. Além disso, De Boni acrescenta que o texto possui um maior caráter
teológico que filosófico.
A influência aristotélica dá-se principalmente na divisão das formas de
governos e suas respectivas corruptelas. No livro Política o estagirita divide as boas
formas de governo em monarquia, aristocracia e democracia e suas respectivas
formas corrompidas em tirania, oligarquia e demagogia. Com base na leitura das
recentes traduções174 de Aristóteles, Tomás de Aquino classificou os bons governos
em reino, aristocracia e polícia e os maus em tirania, oligarquia, democracia (De
regimine principum, I, I, 4-5).
Ainda no livro I capítulo I, Tomás de Aquino explica o surgimento do Estado
face à necessidade humana, já que sendo o homem por natureza um animal social e
político é mister que tenha um líder que o governe visando o bem comum. Usa
textos bíblicos para fundamentar a necessidade de um governante, como em
Provérbios (11: 14) onde Salomão diz que “onde não há governante, dissipar-se-á o
173

Discutiremos no artigo os capítulos que são de autoria de Tomás de Aquino, pois, pelo fato de ele
ter deixado a obra incompleta, seu discípulo Tolomeu de Luca terminou parte do compêndio. O livro I
com quinze capítulos e o livro II com quatro capítulos são de autoria do aquinate. Seguem-se mais 12
capítulos do livro II de autoria de Tolomeu de Luca, 22 capítulos no livro III e 28 capítulos no livro IV.
O livro III e IV são atribuídos a Tolomeu de Luca, mas com pouca certeza, parece antes uma junção
de textos de mesmo gênero que os livreiros da época acrescentaram ao opúsculo tomista no intuito
de valorizar tais escritos.
174 As traduções dos textos vinham do idioma árabe e eram recentes e comuns à época do aquinate.
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povo”. Tal governante poderia no desenvolvimento de suas prerrogativas executar
um bom ou mau governo.
O bom governo era pautado pela busca do bem comum, onde “a multidão é
ordenada pelo governante ao fim dela”. Esse fim seria a união a Deus na cidade
celeste. Para tanto, o governante deveria oferecer aos súditos uma convivência que
possibilitasse viver em paz e harmonia com o próximo, de forma que, os homens se
respeitando mutuamente conseguiriam agir conforme os preceitos ditados pela
Igreja e assim serem agraciados com a vida eterna. Em contrapartida, o mau
governo prejudicaria a caminhada dos homens e os propósitos da Igreja para eles,
assim, se “o governo se ordenar, não ao bem comum da multidão, mas ao bem
privado do regente, será injusto e perverso o governo” (De regimine principum, I, I,
4).
Continuando, o Estado surgiria não do pecado, como pensava Agostinho,
mas da necessidade humana de viver em coletividade e ser guiado ao bem comum
no que se refere às questões temporais. Nessas duas abordagens sobre o
surgimento do Estado e sobre o caráter naturalmente sociável e político do homem,
vemos a concordância do aquinate com o filósofo grego, mas, logo Agostinho se
faria presente nessa discussão no que se refere ao fim a que se ordena a polis. Para
Aristóteles a polis seria a maior realização do indivíduo, uma vez que ele se tornaria
pleno na execução de sua cidadania, mas para Tomás de Aquino não, pois o
indivíduo vê algo além da polis, isso é, a vida eterna. Nesse contexto o autor se
remete as duas cidades de Agostinho de Hipona, onde a maior realização do
homem seria a recompensa em participar da cidade celeste.
Lima conclui que Tomás de Aquino concorda com Agostinho sobre a
coexistência de ambas as realidades, humana e divina, e a convivência dos dois
tipos de cidadãos. Para o autor, o aquinate ainda defende que cada uma das
cidades, terrena e celeste, teria seu próprio dirigente conforme seu fim. Segundo
pregou Agostinho de Hipona, o poder terreno foi instituído por Deus: “É seguramente
a Providência divina que estabelece os reinos humanos”. Ao poder espiritual, na
concepção tomasiana, cabe gerir o que respeita à salvação da alma (LIMA, 2005,
p.229-230).
Tomás de Aquino defendeu categoricamente a monarquia enquanto melhor
forma de governo. Nesse sentido, ao analisar as formas de governo proposta por
Aristóteles, Tomás de Aquino prioriza a monarquia e define ser o rei “o que preside
único e pastor que busca o bem comum e não o interesse próprio” (De regimine
principum, I, I, 6). A função do rei seria promover a paz e assim “procurar a salvação
daquele cuja governança tomou” (De regimine principum, I, II, 8). O rei não teria
escolha quanto a função a desempenhar, não poderia julgar a tarefa de manter a
paz de seu povo, poderia antes, escolher os meios para alcançar tal fim. Logo “tanto
mais útil será um regime, quanto mais eficaz for para conservar a unidade da paz”.
Ainda no capítulo II já se delineia a defesa à monarquia como melhor forma de
governo. Tal defesa se apoia em argumentos baseados na análise sobre a natureza,
sobre a razão e sobre a experiência. Essa última consiste em relatos bíblicos sobre
a importância de um só governante, como demonstrado em Jeremias (12: 10) “os
muitos pastores arruinaram minha vinha” (De regimine principum, I, II, 11).
A monarquia enquanto governo uno e virtuoso era o mais adequado, porém
também poderia ser o pior, se corrompido, porque é o que mais se afasta do bem
público, ou seja, beneficia apenas um, o tirano. A corruptela da monarquia, a tirania,
oferecia tanto males temporais como a cobiça de bens dos súditos, quanto males
espirituais, como o fato de o tirano se incomodar com os homens virtuosos em seu
reino (De regimine principum, I, III, 17).
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Para Tomás de Aquino, o rei tirano trazia muitos males aos cristãos, tanto
temporais quanto espirituais. Era necessário ser “elevado a rei, por aqueles a quem
tal função compete, um homem de condição tal que não seja provável inclinar-se
para a tirania” (De regimine principum, I, VI, 27). Mas caso o rei se corrompesse em
tirano, o melhor era resistir. Convinha mais tolerar a tirania branda do que enfurecer
o tirano, ou, do que derrubá-lo causando a emergência de outro mais opressor.
Aliás, o aquinate defendia que os homens deveriam ser submissos inclusive aos
senhores ruins, e dessa forma, dar testemunho a Deus (De regimine principum, I, VI,
28).
Porém, existia uma brecha no que se refere à resistência ao tirano. Ao
indivíduo ou a um grupo de forma privada não era aconselhável agir contra o tirano,
mas sim à autoridade pública que representava a coletividade (De regimine
principum, I, VI, 30). Tomás de Aquino não deixa claro quem seria essa autoridade
pública, mas destaca que na ausência de recurso humano capaz de subtrair o poder
do rei tirano devia-se recorrer a Deus, rei de todos os reis e homens, pois, “que em
seu poder está converter à mansidão o coração cruel do tirano”. Prossegue
defendendo que “aos tiranos que julga indignos de conversão, pode eliminá-los ou
reduzi-los à condição miserável”, embasando-se em Eclesiastes (10: 17) “Destruiu
Deus os tronos dos chefes soberbos e no lugar deles assentou os mansos”.
Segundo Tomás de Aquino, Deus também pode permitir que um rei tirano governe
devido aos pecados do povo, e, nesse caso, o povo deveria se arrepender e pedir
perdão a Deus para que Ele desse fim à tirania (De regimine principum, I, VI, 31).
Ao declarar que a autoridade pública ou o próprio Deus poderia acabar com
um governo tirano, acreditamos que Tomás de Aquino, sem a intenção, acabou por
permitir interpretações favoráveis a plenitudo potestatis, uma vez que, para a Igreja,
o Sumo Pontífice era o maior representante de Deus na terra, e, dessa forma
poderia intervir em nome de Deus nas questões que se fizessem necessárias e
prejudiciais aos cristãos. Acreditamos que uma passagem 175 da Suma Teológica
pode corroborar com a interpretação acima defendida:
O poder secular está subordinado ao espiritual, do mesmo modo que o
corpo à alma. Por isso, o prelado espiritual não comete usurpação do foro
quando se imiscui em questões temporais naqueles aspectos em que o
poder terreno lhe está subordinado, ou naqueles outros em que lhe são
confiados pela autoridade temporal [...]. (SOUZA; BARBOSA, 1997, p. 123)

Tomás de Aquino era favorável à monarquia, mas totalmente contrário à
tirania. Enquanto ministro de Deus, o rei deveria governar buscando o bem comum,
uma vez que “todo poder vem de Deus e o ministro de Deus é vingador contra
aquele que faz o mal” (De regimine principum, I, VIII, 35). Nesse sentido, o rei
poderia esperar Nele a recompensa pelo seu reino, pois nada de terreno o faz ser
realmente feliz, pois a felicidade é a glória de Deus. Assim, o rei não deveria buscar
honra e glória em seu governo, mas, conforme as teorias de Agostinho de Hipona
aqui retomadas por Tomás de Aquino, esperar em Deus sua recompensa, esperar
sua vida eterna na cidade celeste e não as bonanças e riquezas na cidade terrena
(DE BONI, 2003, p. 110).
Na visão tomasiana, a esfera de poder real, em sua particularidade, se
comparava ao governo universal de Deus. Assim como Deus governa o Universo, o
rei deve governar a multidão, ou seja, o particular. E aquele que recebeu essa
função, deve ser como Deus no universo. Logo, se meditar nisso o rei será justo

175

Tomás de Aquino, Suma teológica, II, II, q. 60, a.6 a 3.

273

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

exercendo no reino, em nome de Deus, o julgamento de seus súditos (De regimine
principum, I, XII, 54-55).
Todas essas prerrogativas do poder real, defendidas por Tomás de Aquino,
como ser o rei o ministro de Deus e o vingador contra aquele que faz o mal, ter sua
função de governo comparada no âmbito particular com a função do governo de
Deus sobre o Universo, poderiam ser interpretadas pelos adversários do papado
como uma defesa do aquinate aos monarcas frente ao desejo a plenitudo potestatis
de alguns papas. Contudo, Tomás de Aquino defendia a superioridade das questões
espirituais frente às terrenas. Nesse sentido, todos os homens, inclusive o rei,
prosseguem sua vida terrena, mortal, esperando a bem aventurança, após a morte,
no gozo de Deus. Essa bem aventurança que seria o fim último dos homens
organizados em sociedade é direcionada pelos ministros da Igreja de Cristo.
Portanto, os cuidados com o fim último, isso é, o gozo em Deus, a salvação eterna,
a morada na cidade celeste, pertenciam ao Sumo Sacerdote, como segue:
[...] conferimos o nome de rei àquele a quem está confiada a suprema
autoridade nas coisas humanas. [...] conduzir àquele fim não será do
governo humano, senão do divino [...] Afim de ficarem as coisas espirituais
distintas das terrenas176, foi portanto cometido o ministério deste reino não a
reis terrenos, mas a sacerdotes, e, principalmente ao Sumo Sacerdote,
sucessor de Pedro Vigário de Cristo, o Romano Pontífice, a quem importa
serem sujeitos todos os reis da Cristandade, como ao próprio Senhor Jesus
Cristo [...] daí na Lei de Cristo, os reis devem ser sujeitos aos sacerdotes
(De regimine principum, I, XIV, 61-62).

Na Suma Teológica 177 reafirma essa distinção entre a esfera espiritual e
terrena ao declarar que:
Os reis não exercem nenhum poder sobre questões espirituais, porque não
receberam as chaves do reino dos céus, e o exercem apenas no domínio
secular, embora o seu poder também provenha de Deus [...], e, por tal
motivo, deve-se reconhecer a excelência do mesmo, de modo que os
monarcas cristãos podem exercê-lo na sociedade cristã sob a inspiração do
Senhor [...]. (SOUZA; BARBOSA, 1997, p. 123)

Ambos os poderes, espiritual e temporal, foram criados por Deus para dirigir
Seus propósitos, porém, em esferas distintas. No que se refere à esfera espiritual os
papas certamente teriam superioridade em relação aos reis, porque quem cuida do
último fim, no caso o papa, deve ter prioridade sobre os que têm o cuidado das
coisas ordenadas ao fim, os reis, e, dirigi-los com seu mando. Da mesma forma, o
rei deve presidir todos os ofícios humanos e ordená-los com o império do seu
governo, a fim de proporcionar a seus súditos o gozo de Deus (De regimine
principum, I, XV, 64).
Considerações Finais
No contexto do século XIII, no qual a teoria da plenitudo potestatis angariava
adeptos e inimigos, Tomás de Aquino se manteve equilibrado buscando delimitar as
esferas de poder “afim de ficarem as coisas espirituais distintas das terrenas”.
Como destaca Strefling (2002, p. 50) a contribuição de Tomás de Aquino às
discussões acerca do desejo de plenitudo potestatis pelos Sumos Pontífices
consiste em, por um lado, conservar a autonomia dos dois poderes Estado-Igreja e,
176
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Grifo nosso
Tomás de Aquino, Comentário às sentenças, IV, dist. 19, q. 1a 1, qca. 3, sol. 3a 2.
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por outro, subordinar o poder monárquico ao poder papal. Para Tomás de Aquino,
Jesus Cristo delegou a seus apóstolos, na pessoa do Sumo Pontífice, a função de
orientar ética e religiosamente todos os reis de forma que eles pudessem cumprir a
divina missão de governar buscando o bem comum e, assim, proporcionar as
condições necessárias aos cristãos para atingir a felicidade eterna. Logo, entre a
autonomia e a subordinação, Tomás de Aquino aconselhou tanto papas quanto
monarcas de sua época. Coube aos homens de seu tempo usar tais conselhos da
forma que melhor conviesse, ora para defender a plenitudo potestatis ora para
criticá-la.
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A TRAIÇÃO DE UMA IDEIA: ALIANÇA DO HITLERISMO COM O CAPITAL
Lucas Bitencourt Fortes178
Resumo: Analisamos a aliança do Hitlerismo com o Capital, buscando identificar
suas consequências e motivações, tendo como base, fundamentalmente, o período
de 1920 a 1934. A partir de um contexto introdutório, partirmos para a compreensão
do financiamento, por parte de grandes e poderosos setores da sociedade alemã,
para a ascensão do Hitlerismo e da consequente traição do ideário Nacional
Socialista e perseguição de uma parcela de seus adeptos. Além de analisar um
recorte da história global, criamos a possibilidade de compreender como a ânsia por
poder e por lucro se entrelaçam, deixando marcas consideráveis na história.
Palavras-Chave: Hitlerismo. Capital. Strasserismo. Nacional Socialismo.
CONTEXTO INTRODUTÓRIO
Considero importantes alguns apontamentos introdutórios, primeiramente,
utilizo o termo Hitlerismo, ao invés de Nacional Socialismo, por considerar em
termos práticos como dois termos distintos. Embora ambos sejam semelhantes,
condenáveis em diversos aspectos e o primeiro seja uma continuidade do segundo,
ainda assim diferentes. Passamos a utilizar o termo Hitlerismo no momento que o
partido rompe com seu ideário político proposto inicialmente, retirando-se do terreno
político, e colocando-se, conforme Toland (1978) no “reino da mitologia do líder”,
transmutando o Nacional Socialismo em uma espécie de religião, na qual Hitler seria
o seu “Cristo”. Tal distinção que proponho ficará mais clara ao longo do artigo, a
partir da análise da traição do ideário Nacional Socialista em benefício do Capital e
da perseguição da ala do partido que buscava manter-se fiel no campo das ideias.
Em vista disto que, como definiria Southgate (2012), o Hitlerismo poderia muito bem
ser definido como uma espécie de “neocapitalismo reacionário”.
Em relação ao termo “Capital”, para que não passemos a problematizar por
demais a sua utilização e compreensão, o utilizo para relacionar a aliança que Hitler
e o partido viriam a criar com os grandes industriais, grandes latifundiários,
burguesia e aristocracia alemã. Ou seja, os detentores do dinheiro, propriamente.
Necessário compreender o contexto da época, fundamentalmente com base
em Toland (1978), a Alemanha se encontrava em crise e em meio a um árduo
trabalho de reconstrução, depois da humilhante derrota na Primeira Guerra Mundial,
um choque para muitos alemães que acreditavam na vitória. O orgulho alemão
estava destroçado e seu povo dividido. Conforme Southgate:
Milhões de jovens haviam estado expostos aos horrores da primeira guerra
tecnológica e haviam presenciado matanças e derramamento de sangue em
uma escala inimaginável. Muitas dessas almas atormentadas eram
incapazes de adaptar-se à vida civil e para uma grande quantidade delas,
vagar pelas ruas com seus uniformas militares e negar-se a aceitar que a
Alemanha havia perdido a guerra se havia convertido em parte de sua rotina
diária. [...] O país se via atormentado por sérios escândalos financeiros e a
inflação começou a cobrar seu preço, com o marco alemão mal valendo um
quinto de se seu valor anterior. As cidades estavam cheias de cabarés
178
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decadentes e dezenas de prostitutas desesperadas para entreter as
fantasias escapistas dos solitários, desiludidos e despossuídos. E então
para amontoar ainda mais miséria em uma situação cada vez pior, em 22 de
junho de 1919, o Reichstag alemão ratificou o Tratado de Versalhes.
(SOUTHGATE, 2012, p. 43, tradução nossa) 179

No que se refere ao Tratado de Versalhes, analisemos um pouco mais:
A Alemanha, como nação derrotada, foi forçada a assinar o Tratado de
Versalhes em 28 de junho de 1919. Entre os postulados do Tratado,
constava que a Alemanha deveria assumir toda a culpa pela guerra, ceder
territórios, reduzir seu poder bélico e pagar uma indenização, cujo valor
seria estipulado posteriormente.
O Tratado de Versalhes complicou de vez a já sufocante situação da
Alemanha, que estava arruinada pelos danos da guerra. Com o objetivo de
saldar as dívidas da guerra, tornou-se um país deficitário, passando a
importar capital. O povo alemão viu, nas exigências do Tratado, uma
humilhação ao país, o que gerou um sentimento de grande revolta e
vingança [...].
Na realidade, o Tratado pode ser encarado como uma vingança dos
franceses pelas humilhações sofridas na guerra Franco - Prussiana (1870 1871), visto que nem os ingleses, nem os americanos apoiaram todas as
cláusulas do acordo de Paz. O Tratado causou seriíssimos danos morais e
econômicos à Alemanha e, pode-se dizer, sem receio, que abriu caminho
para a ‘vingança’ alemã na Segunda Guerra Mundial. (SBROCCO, 2011, p.
8)

Conforme vemos em Thyssen (1942) a Alemanha além de exaurida pela
guerra, desmoralizada e sofrendo com os bloqueios que deixavam a população
beirando a fome, mal conseguia assegurar a simples existência material. Uma onda
de anarquia e de radicalismo varria o país. Uma crise interna que era agravada
pelas imposições e pressões por parte dos vencedores. De acordo com Sbrocco
(2011), enquanto a situação da Alemanha piorava consideravelmente, com uma alta
no número de desempregados, chegando aos seis milhões em 1932, a influência do
Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães aumentava ano após ano.
Conforme salienta:
O líder deste partido em ascensão era um austríaco, que havia sido um
mero mensageiro atrás das trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial e
que, mesmo assim, havia ganhado uma medalha por bravura e dito, anos
mais tarde, que os anos anteriores durante a guerra haviam sido os
melhores de sua vida. Seu nome era Adolf Hitler. (SBROCCO, 2011, p. 15)

A análise do contexto é de extrema importância, pois assim compreendemos
a razão do apoio popular que se fez presente. Um povo assolado pelo desemprego
e pela fome, com seu orgulho ferido, era um povo que se encontrava vulnerável ao
discurso que Hitler e seu partido apresentavam. Logo, o abraçavam. Ainda assim o
179

Millones de jóvenes habían estado expuestos a los horrores de la primera guerra tecnológica y
habían presenciado matanzas y derramamiento sangre en una escala inimaginable. Muchas de esas
almas atribuladas eran incapaces de adaptarse a la vida civil y para un gran cantidad de ellas,
deambular por las calles con sus uniformes militares y negarse a aceptar que Alemanha había
perdido la guerra se había convertido en parte de su rutina diária. [...] El país se veia atormentado por
serios escândalos financieros y la inflación comenzó a pasar factura, con el marco alemán valiendo a
duras penas una quinta parte de su valor previo. Las ciudades estaban llenas de cabarets de mala
muerte y decenas de prostitutas desesperadas de atender las fantasias escapistas de los solitarios,
los desilusionados y los desposeídos. Y justo entonces para amontoar aún más miseria en uma
situación que empeoraba, el 22 de junio de 1919, el Reichstag alemán ratifico el Tratado de
Versailles. (SOUTHGATE, 2012, p. 43)
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apoio popular não seria o único elemento que colaboraria para a ascensão do
Hitlerismo, devendo nos perguntamos que o financiou.
QUEM FINANCIOU O HITLERISMO?
A resposta para a pergunta que dá nome a este tópico não é nenhum
mistério, podemos constatar que com o tempo é forjada uma forte aliança entre o
Hitlerismo, industriais, aristocracia alemã e ricos proprietários de terra ao Sul da
Alemanha. Destaque para as notórias empresas na produção de aço Krupp AG e
Thyssen, sendo elas grandes financiadoras do Hitlerismo. Para Southgate (2012), se
por um lado Hitler se mantinha fechado ao apoio do capitalismo estrangeiro, não se
pode falar o mesmo no que se refere ao apoio que recebia dos capitalistas
nacionais.
O cineasta independente Chatzistefanou (2014) nos traz em seu
documentário “Fascismo Inc.” a relação do Hitlerismo com os grandes industriais
alemães, nos proporcionando valiosas informações. Além das citadas Thyssen e
Krupp AG, o cineasta nos apresenta também a Siemens AG, a BMW e a companhia
do setor químico IG Farben, uma dentre as muitas que estiveram no banco dos réus
no julgamento de Nuremberg, acusados de trabalhar em parceria com o governo de
Hitler. Como nos mostra em seu documentário, a tentativa de tomada de poder em
1923, o famoso Putsch da Cervejaria, apenas não se concretizou, pois de fato, não
havia naquele momento interesse por parte de setores poderosos da sociedade
alemã. Conforme demonstra, Hitler passaria a manter relações amigáveis com quem
poderia vir a favorecer economicamente seu movimento, manifestando seu apoio
para com a iniciativa privada em diversos discursos. De acordo com Tooze (2008) o
partido constantemente recebia doações de grupos empresariais diferentes, citando
a já mencionada IG Farben e a Deutsche Bank. Considera Tooze que o
empresariado alemão foi parceiro na “destruição do plurarismo político” que existia
no país, empresariado este que viria a se beneficiar consideravelmente com a
posterior ascensão de Hitler. Como podemos constatar no trabalho de Buchheim e
Scherner (2006), logo após sua ascensão uma série de privatizações passaram a
ocorrer, desde bancos, estaleiros, ferrovias e organizações de bem-estar social,
evitando-se assim, sempre que possível, a manutenção de propriedades estatais.
Dentre as privatizações, destaque para os quatro maiores bancos comerciais da
Alemanha. Como analisa Bel (2004), a Deutsche Reichsbahn, maior
empreendimento público na época, viria a ser privatizada nas mãos de Hitler, as
grandes Vereinigte Stahlwerke A.G. e Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke AG
também sofreriam privatizações. Diversos serviços, que antes eram executados pelo
governo, passaram para as mãos de empresas privadas. Esta análise nos possibilita
compreender o jogo de interesses que se fez presente.
Retomando o documentário de Chatzistefanou (2014), o historiador Reiner
Zilkenat, aborda que já desde os anos de 1930, a Thyssen e a IG Farben
financiavam com somas consideráveis Hitler e seu partido, crendo que eles
poderiam vir a ser úteis no futuro. Conforme também traz Werner Roehr, membro da
Sociedade Berlinesa para a Pesquisa do Fascismo e da Segunda Guerra Mundial,
este apoio fica claro até mesmo quando analisamos a trajetória de Hitler até o posto
de Chanceler, pois no auge da crise de 1932, através de carta, representantes da
indústria e de companhias agrícolas pedem ao presidente Hinderburg que nomeie o
líder do maior partido, na ocasião este seria Adolf Hitler, como Chanceler da
Alemanha. Outro exemplo desta ligação encontramos no dia 11 de outubro de 1931,
quando se formaliza uma aliança entre conservadores e o Hitlerismo, a qual,
conforme Southgate:
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[...] se uniu para formar a chamada Frente de Harzburg, que incluía o
DNVP, o NSDAP e o Stalhelm, Bund der Fronsoldaten (Capacetes de aço,
Liga dos soldados de frente). A organização foi financiada pelo milionário
barão da imprensa, Alfred Hugenberg, e seus participantes incluíam o
presidente anterior do Reichbank Hjalmar Schacht, o Partido Empresarial,
as Associações Unidas Patrióticas da Alemanha (VVVD), a Liga Nacional
Rural (RLB), a Liga Pangermania (ADV), os filhos exilados de Guilhermo II e
vários membros da aristocracia prussiana. Sugerir que a Frente de
Harzburg representava profana aliança entre capitalistas, reacionários e a
burguesia egoísta, é em consequência um eufemismo. Hitler estava
firmemente no bolso da Velha Ordem. (SOUTHGATE, 2012, p. 83, 84,
tradução nossa)180

Destaque ao nome Alfred Hugenberg, o qual, conforme Toland (1978), era
naquele momento o maior capitalista na imprensa e no cinema da Alemanha, ligado
também ao movimento Völkisch 181 e ao Partido Popular Nacional Alemão, de
tendências conservadoras. Para Thyssen (1942) a figura de Alfred Hugenberg foi
essencial para a ascensão de Hitler, devido não só a suas conexões, mas pela
agitação radical que promovia. Com base em Toland (1978) e Roland (2013)
também é importante a menção de Hjalmar Schacht, economista e banqueiro
responsável por apresentar Hitler à diversos industriais, que colaborariam
consideravelmente para sua chegada ao poder, Hjalmar Schacht também viria a
ocupar cargos importantes no governo de Hitler.
Aos grandes e poderosos setores da sociedade alemã pouco importava quem
se encontrava no poder, contanto que conseguissem manter seus lucros e sua
influência. No livro “Testamento Político de Hitler”, no qual nos deparamos com
anotações de Adolf Hitler que foram ditadas à Martin Bormann182 em seus últimos
dias no Bunker em Berlim, já no fim da Segunda Guerra Mundial, podemos analisar
as palavras do líder alemão no que se refere à suas reflexões e arrependimentos.
Nas anotações referentes ao dia 14 de fevereiro de 1945:
Teria necessidade de vinte anos para conseguir o amadurecimento dessa
nova elite de jovens, banhados desde a infância na filosofia nacionalsocialista. Nosso drama, o drama dos alemães, condensa-se em que
nunca temos tempo. Tôdas as circunstâncias nos incitam. E se nos falta o
tempo até tal ponto é que, antes de tudo, falta-nos espaço. Os russos,
dentro de suas vastas extensões, podem dar-se ao luxo de não se
apressarem nunca. O tempo trabalha a favor dêles. Mas trabalha contra
nós. Por outro lado, mesmo que fôsse possível supor desse-me a
Providência existência pessoal bastante longa para conduzir o povo alemão
ao grau de desenvolvimento necessário pela trilha do nacional-socialismo,
com tôda a certeza os adversários da Alemanha não o teriam permitido.
Teriam tentado destruir-nos antes que a Alemanha cimentada por fé
unânime, nacional-socialista de coração e de espírito, se tivesse tornado
invencível.
180

Trecho original: [...] se unió para formar el llamado Frente de Harzburg, que incluía el DNVP, el
NSDAP y el Stahlhelm/Bund der Frontsoldaten (Casco de acero/Liga de los soldados del frente). La
organización fue financiada por el milionario barón de la prensa, Alfred Hugenberg, y sus
participantes incluían el anterior presidente del Reichbank Hjalmar Schacht, el Partido Empresarial,
las Asociaciones Unidas Patrióticas de Alemania (VVVD), la Liga Nacional Rural (RLB), la Liga
Pangermania (ADV), los hijos exilados de Guilhermo II y a varios membros de la aristocracia
prussiana. Sugerir que el Frente de Harzburg representaba una nada sagrada alianza entre
capitalistas, reaccionarios y la burguesia egoísta, es en consecuencia un eufemismo. Hitler estaba
firmemente en el bolsillo del Viejo Orden (SOUTHGATE, 2012, p. 83)
181 Movimento populista, com um enfoque romântico sobre o folclore do país.
182 Destacado oficinal do partido, ocupando a posição de secretário privado de Hitler.
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Faltando-nos homens formados segundo nosso ideal, foi necessário
lançar mão dos homens tal qual existiam. E é de ver-se no resultado!
Pela própria circunstância dêsse divórcio entre concepção e a realização, a
política de guerra de estado revolucionário como o Terceiro Reich
converteu-se pela fôrça da situação em política de pequenos
burgueses reacionários. (BORMANN, 1965, p. 56, 57, grifo nosso)

Podemos interpretar da seguinte forma: o tempo era escasso e as
circunstâncias e o contexto da época forçaram tal aliança para que a Alemanha se
encontrasse preparada para as ambições de Adolf Hitler. Claro que esta análise
paira no campo teórico, teria de fato Hitler se arrependido e lamentado tal aliança ou
seriam apenas devaneios de alguém que sabia que a guerra chegava a seu fim e a
derrota era iminente? A interpretação ainda assim é válida dentro da linha que
propomos. A verdade é que, conforme Toland (1978), Hitler estabeleceu um corpo
de funcionários condizente com a intenção de agradar à classe média alemã,
admitindo indivíduos que representavam setores da burguesia. Conforme salienta,
deste muito cedo sua campanha se dirigiu principalmente aos veteranos militares e
negociantes capitalistas, compreendendo que sem o auxílio desses elementos,
jamais chegaria ao poder. Justamente por isso altera de modo drástico seu discurso
no tocante ao seu programa econômico, se tornando partidário da eliminação dos
sindicatos e a favor da liberdade empresarial, destinando a direção de programas de
obras públicas e rearmamento aos grandes “líderes no mundo dos negócios”. Em
discurso no Clube da Indústria, para destacados empresários, Hitler atrairia
consideravelmente a atenção do público, pois falava de assuntos “que diziam
diretamente a respeito aos negociantes frios e calculistas que o ouviam”. De fato,
muito da estruturação do partido de Hitler e de sua melhora de vida se deu graças
ao financiamento que recebia, de acordo com Toland, graças a este “casamento de
conveniência”, já em 1929:
Hitler comprou o Palácio Barlow, um edifício de três andares na
Briennerstrasse, para sede nacional do Partido; no começo de setembro,
mudou-se de seu aposento monástico para um dos bairros mais elegantes
de Munique, na outra margem do rio Isar, onde alugou um apartamento de
nove cômodos, que ocupava todo o segundo andar do prédio nº 16, na
Praça Prinzregenten. (TOLAND, 1978, p. 284)

Otto Strasser, um dos principais opositores de Hitler dentro do partido,
complementa esta questão, em entrevista ao jornalista e escritor Victor Alexandrov,
publicada na revista “Planeta” de Buenos Aires em julho de 1967, salienta que, além
da “animosidade recíproca”, um dos motivos de seu antagonismo com Hitler era
justamente a não adoção de um programa anticapitalista, o qual não adotava em
virtude de necessitar do apoio dos “poderosos do momento” para chegar ao poder
(ALEXANDROV, 1967).
TRAINDO UMA IDEIA
Se realizarmos um comparativo entre o discurso Hitlerista e o que de fato era
posto em prática, nos depararemos com algo controverso. A própria análise anterior,
no tocante ao apoio recebido, não deixa dúvidas. Analisando alguns outros pontos
conseguimos verificar que de fato Hitler e seu partido traíram ideias que tanto
defendiam em seus discursos.
Conforme podemos analisar no trabalho de Reed (1940), Hitler sempre se
recusou a permitir qualquer discussão do programa político de 25 pontos do Partido,
que havia sido redigido em 1920. Entretanto, permitiu a adição de um ato jurídico
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que para todos os efeitos anulava um dos mais importantes pontos, o de número 17,
que se referia à reforma agrária adequada às necessidades do país, prevendo a livre
expropriação de terras livres para fins de utilidade pública, além da prevenção da
especulação de terra. Esta modificação era na prática uma concessão aos
interesses dos grandes empresários e proprietários de terras, com os quais Hitler
desde muito tempo vinha em negociações e recebia subsídios. Isto, somado a
outros episódios, desagradaria consideravelmente uma ala do partido, esta de
tendências mais socialistas, principalmente as lideranças do partido ao norte da
Alemanha.
Com base em Toland (1978), vemos que em 30 de abril de 1930 um episódio
aumentaria as tensões quanto ao direcionamento que o partido tomava, e
evidenciaria quem se encontrava por trás de seu financiamento. Se trata da greve
industrial geral declarada pelos sindicatos na Saxônia. Neste momento, a seção
norte do partido manifesta total apoio aos grevistas, aderindo à greve, reunindo
inclusive membros da SA 183 da região para defender os grevistas. Porém, Hitler
ordena, através de Martin Mutschamann, líder do partido na Saxônia, que seus
membros retirassem todo e qualquer apoio que estivessem oferecendo aos
grevistas. Ainda assim, membros da ala mais socialista do partido se manteriam
firmes. O apoio do partido aos grevistas seria natural devido à sua linha política,
porém isto não ocorre e se deve, conforme confirmamos não só em Toland (1978),
mas também em Reed (1940) e Southgate (2012), à pressão que a Federação de
Empregadores fazia sob Hitler, esta que reunia poderosos industriais como Fritz
Thyssen. A Federação teria ameaçado cortar suas contribuições a menos que o
apoio à greve fosse imediatamente revogada.
As oportunidades de reestruturar o partido, ou melhor dizendo, de redirecionálo à defesa de suas ideias iniciais, não eram aproveitadas por Hitler. Com base em
Toland (1978), em 1928 as lideranças do norte, destaque para Gregor Strasser,
propuseram um novo programa, o qual previa a estatização de todas as
propriedades rurais, a divisão dos latifundiários entre os agricultores desprovidos de
terra, e a nacionalização das corporações. O ponto mais radical seria a defesa de
expropriação de propriedades principescas, como Hohenzollerns e Wittelsbach.
Hitler refutaria tal programa, deixando bem claro que o Führer era o núcleo do
movimento e que não haveria debates parlamentares e nem métodos democráticos
dentro do partido.
Conforme podemos constatar em Strasser (1940), analisando o programa
político do partido mais detalhadamente, e comparando com o que foi se realizando
no campo prático, veremos contradições. Ou mesmo, a traição das ideias iniciais.
Como salienta Sbrocco:
[...] nacionalização dos trustes, divisão dos lucros do comércio atacadista,
reforma agrária e a abolição de juros sobre a hipoteca foram exemplos da
campanha nazista para atrair votos, mas Hitler não tinha intenção alguma
de honrar com tais promessas. Além disso, o governo dissolveu todas as
empresas de pequeno porte, com capital de até 40 mil marcos e proibiu o
surgimento de novas, com capital de até 200 mil marcos. Esta medida
acabou imediatamente com um quinto das pequenas empresas. Por outro
lado os cartéis não só eram obrigatórios, como eram protegidos e
incentivados por lei. (SBROCCO, 2011, p. 59)

As promessas de Hitler e do partido, em sua maioria, não se concretizariam.
A verdade é que, dada suas pretensões, Hitler sabia que forma de política deveria
183

Abreviatura de Sturmabteilung, milícia paramilitar do Partido Nacional Socialista dos
Trabalhadores Alemães.
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ser implantada, tendo consciência de para quem, e para quais interesses, ele
deveria governar.
PERSEGUIÇÃO À ALA STRASSERISTA
Os socialistas dentro do partido, que se encontravam em desacordo com o
rumo que o movimento tomava, eram denominados de “strasseristas”. Este nome
era devido aos dois principais representantes desta ala, os irmãos Gregor Strasser e
Otto Strasser, outros nomes de importância eram Karl Kaufmann, Hellmuth
Elbrechter, Ernst Schlange e até mesmo Joseph Goebbels, que posteriormente viria
a se aliar à Hitler. Os strasseristas eram socialistas, mas não podemos defini-los
como marxistas, tendo eles desde muito cedo feito críticas ao ideário de Karl Marx,
ainda assim, a justificativa de Hitler para refutar algumas de suas ideais era de que
elas significariam a “bolchevização da Alemanha” e o “suicídio nacional”
(STRASSER, 1940).
Com base em Strasser (1940) e Southgate (2012) vemos que Hitler tentou
persuadir esta ala a mudar de opinião, porém, sem êxito. Em reunião com Otto
Strasser, os acusaria de estarem enfraquecendo o partido, em contrapartida Otto
acusaria Hitler de ter “capitulado frente a burguesia capitalista”, além disso, ameaças
dos dois lados seriam feitas. Sem entendimento entre as partes Hitler tomaria
medidas, em junho de 1930 dezenas de strasseristas seriam expulsos do partido,
curiosamente Otto e Gregor não. Outros strasseristas que permaneceram eram
vítimas de boicotes, o Major Buchrunker seria barrado ao tentar entrar em uma
reunião de funcionários do partido, Herbert Blank veria uma multidão se retirar em
meio a seu discurso. Em 3 de julho de 1930 Otto através de um telegrama enviado à
Hitler renunciava à organização e pedia que seus camaradas fossem readmitidos,
seu telegrama seria ignorado por Hitler e no dia 4 de julho Otto deixaria, depois de
cinco anos, de ser membro do partido. Em contrapartida, seu irmão Gregor
permaneceria filiado.
Otto Strasser logo se reorganizaria e através de um de seus jornais, o
Kampfverlag, atacaria seu antigo partido:
Quando o NSDAP expulsou dezenas de strasseristas ao longo do país, a
mensagem desafiante que saiu na imprensa produzida pelo Kampfverlag
declarou: ‘Os socialistas abandonam o Partido Nacional socialista’. Ao
escrever em minúscula o segundo ‘s’ o slogan foi deliberado e pensado
para inferir que o NSDAP havia cessado de ser definitivamente uma
organização socialista. (SOUTHGATE, 2012, p. 77, tradução nossa)184

Nesta publicação, sob o nome “Os socialistas abandonam o Partido Nacional
socialista”, Otto acusa o partido de trair suas diretrizes políticas e se encontrar em
um processo de “aburguesamento”, também critica as posturas do partido que o
conduzem abertamente a uma política intervencionista, algo que como é salientado
vai contra a causa Nacional Socialista e as necessidades do povo alemão.
Denunciava então que o partido traia seus ideais socialistas no momento que
colocava interesses particulares e capitalistas em primeiro plano. Otto compreende o
nacional-socialismo como um movimento anti-imperialista, cujo nacionalismo se
centra na conservação e proteção da vida e no desenvolvimento da nação alemã,
184

Trecho original: Cuando el NSDAP expulso a decenas de strasseristas a lo largo del país, el
mensaje desafiante que salió de la prensa producida por el Kampfverlag declaró: ‘Los socialistas
abandonan el Partido Nacional socialista’. El escribir en minúscula la segunda ‘s’ del eslogan fue
deliberado y pensado para inferir que el NSDAP había cessado de ser definitivamente una
organización socialista. (SOUTHGATE, 2012, p. 77)

282

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

sem nenhuma classe de tendências dominantes sobre outros povos da terra. Se
posiciona contra o desenvolvimento de um Estado autoritário e em defesa de um
Estado com “um modelo estatal orgânico de autêntica democracia germânica”.
Porém, os jornais utilizados por Strasser logo seriam adquiridos por Hitler, que
através de negociações e persuasão compraria mais da metade das ações da
Kampfverlag, acabando assim com seu trabalho e o debilitando financeiramente
(SOUTHGATE, 2012; STRASSER, 2014).
Conforme Southgate (2012) os strasseristas se reorganizariam e formariam o
que inicialmente ficou conhecida como Kampfgemeinschaft Revolutionärer
Nationalsozialisten (União de Nacional Socialistas Revolucionários), e
posteriormente como Schwarze Front (Frente Negra), cujo seu símbolo ficaria sendo
um martelo e uma espada cruzados. O novo grupo conseguiria lançar algumas
publicações ao longo do tempo e infiltrar alguns membros dentro de seu antigo
partido. Entre os principais nomes dentro da Schwarze Front, além de Otto Strasser,
temos Herbert Blank, o Major Buchrucker, o Tenente Arthur Mahraum e seu grupo
“Ordem dos Jovens Alemães”, também Hans Zehrer, líder do grupo Tatkreis,
Ferdinand Fried, líder camponês, Klaus Hein e Richard Schapke. A Schwarze Front
foi ganhando força e adeptos ao longo do tempo, entre março e junho de 1931, há a
aproximação e o apoio de Walter Stennes, ex-comandante da SA, que por
discordâncias internas havia sido substituído por Ernst Röhm. Ainda assim, Stennes
detinha cerca de 2.000 homens leais espalhados entre Berlim, Silésia, Pomerânia e
Mecklenburg, formando o NSKB (Confederação de Combate Nacional Socialista).
Destaque para Gregor Strasser que, embora seguisse acreditando em Hitler e
permanecesse filiado ao partido, aceitou ajudar financeiramente nas publicações da
organização, a “Die Schwarze Front” (A Frente Negra). Este novo movimento se
convertia em uma força considerável e uma ameaça aos olhos de Hitler.
Em 4 de janeiro de 1933, com base em Toland (1978), ocorreria uma reunião
entre Hitler e o político conservador Franz von Papen, justamente na casa do
banqueiro alemão Reinhard Schroeder. Hitler e seu partido assim se aproximavam
mais ainda dos setores conservadores e capitalistas. Esta aliança, somada a tensão
e a crise instaladas na Alemanha, fizeram com que Paul von Hindenburg, então
presidente da Alemanha, nomeasse Hitler como Chanceler em 30 de janeiro de
1933. Com considerável poder em suas mãos Hitler intensifica a perseguição aos
strasseristas. Em 4 de fevereiro a Schwarze Front foi oficialmente proibida e suas
publicações confiscadas, assim, os strasseristas passaram a continuar suas
atividades clandestinamente. Porém, com o incêndio do Reichstag em 27 de
fevereiro, e a opressão que se instalou contra qualquer opositor, muitos strasseristas
são obrigados a se esconder e fugir para países vizinhos. Sobre este episódio:
No dia 27 de fevereiro de 1933, quando o Reichstag sofreu um incêndio,
Hitler imediatamente culpou a oposição e começou uma perseguição
implacável, colocando todos os partidos contrários ao regime nazista na
clandestinidade. O auge da perseguição política aos não-nazistas ocorreu
na noite do dia 30 de junho de 1934, quando Hitler e outros oficiais nazistas
eliminaram centenas de opositores. Este episódio ficou conhecido como A
Noite das Facas Longas. (SBROCCO, 2011, p. 15, 16)

Estima-se que “A Noite das Facas Longas” tenha deixado de duzentas a
trezentas vítimas, todas que por alguma razão representavam algum perigo à Hitler
e seus planos. De acordo com Southgate (2012) e Strasser (1940) os principais
nomes que pereceriam nesta fatídica noite seriam: Gregor Strasser, o ex-chanceler
e General Kurt von Schleicher, o General Ferdinand von Bredow, o General da SA e
chefe do Estado Maior Ernst Röhm, um importante nacional-bolchevique de nome
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Edgar Jung e o líder da Ação Católica Erich Klausener. No caso dos strasseristas,
este seria um golpe do qual jamais se recuperariam e que representaria a morte da
ala socialista do partido. Apesar de seguirem suas atividades da forma que fosse
possível, sob a liderança de Otto Strasser, nunca conseguiriam estruturar um
movimento que no campo prático representasse uma ameaça à Hitler.
A partir disto, conforme Sbrocco (2011), Hitler fez algo nunca visto antes na
História da Alemanha, conseguindo unificar todo o território alemão “sob um poder
único e centralizado”, fato fortalecido pela morte do presidente Hinderburg em
agosto de 1934. Hitler assim unificaria os dois poderes em torno de si, tendo
caminho aberto para colocar seus planos em prática.
INTERESSES POR TRÁS DA ALIANÇA DO HITLERISMO COM O CAPITAL
Conforme podemos analisar em Thyssen (1942), em seu trabalho “Eu
Financiei Hitler”, tanto ele, como demais homens de negócios e grandes
proprietários de terras, consideraram que Hitler seria a melhor opção para a
construção de um caminho que proporcionasse condições econômicas mais
favoráveis. Compreendia-se que em Hitler estava o caminho para o reerguimento da
Alemanha, da reconstrução econômica do país e do restabelecimento do equilíbrio
político. Alguns destes poderosos homens ainda consideravam que poderia Hitler
ser um caminho para a restauração da monarquia, um sistema que estava de acordo
com o “tradicional respeito do povo alemão pela autoridade”.
Outro ponto é importante destacar, com base em Sbrocco (2011), vemos que
a conjuntura da época também foi importante. Não somente com os poderosos
desejando um ambiente mais equilibrando politicamente e economicamente, mas
desejando também afastar a chance do comunismo se espalhar pela Alemanha,
considerando ser uma grande ameaça para seus interesses. As posições
anticomunistas de Hitler, e principalmente antissindicalistas, foram fatores de
destaque. Dada as circunstâncias, preferiram trocar o modelo republicano por um
modelo autoritário. Acreditando que poderiam se beneficiar do apoio popular que
Hitler e o partido vinham obtendo, além de considerarem que seria possível controlálos.
Quanto aos interesses por parte do Hitlerismo, eles já foram bem analisados
ao longo do artigo. Para Bel (2004) as motivações políticas foram importantes nesta
aliança, pois o interesse político era extremamente forte. Hitler e o partido utilizaram
de ferramentas que pudessem melhorar seu relacionamento com os grandes
industriais, aumentando assim o apoio desse grupo, e de outros, às suas políticas. A
sua ascensão e pretensões passavam pelas concessões e alianças junto ao Capital.
É inegável que ambos caminharam lado a lado, trilhando um mesmo caminho,
porém cada qual visando seus próprios interesses, o resultado desta aliança ficaria
marcado na história.
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HISTÓRIA E INTERDISCIPLINARIDADE: O DOCE PÉ DE MOLEQUE E O
DESENVOLVIMENTO LOCAL EM PIRANGUINHO/MG
Lucas Inácio Rodrigues 185
Resumo: Constitui sobre o tema desenvolvimento e cultura, ao qual assume a
busca pela compreensão da organização do processo produtivo da confecção e
venda do doce pé de moleque no município de Piranguinho/MG por meio das
análises históricas e interdisciplinares. A justificativa da pesquisa consiste no
questionamento sobre os sentidos e conceitos voltados à questão do
desenvolvimento local. Do ponto de vista metodológico, foi realizada uma pesquisa
de campo por meio de entrevistas, visitas de observação, registro fotográfico e de
imagens, levantamento de documentos oficiais e públicos os quais permitam a
identificação estabelecida no objetivo apontado.
Palavras-chave: História local; Cultura; Interdisciplinaridade.
Introdução
Este trabalho consiste na realização de uma pesquisa sobre o município de
Piranguinho, localizado na região sul do estado de Minas Gerais, com o intuito de
compreender como é organizada a prática da confecção e da venda do doce pé de
moleque, relacionando essa atividade com o processo de desenvolvimento em sua
construção histórica, realizando um trabalho de diálogo interdisciplinar.
Busca-se as relações presentes entre a prática cultural com o
desenvolvimento local, considerando desenvolvimento não simplesmente atrelado
as questões econômicas, mas relacionando o conceito com as mais diversas áreas,
como as sociais, culturais e ambientais, por meio de um foco no artefato constituído
a partir dos saberes populares, o doce pé de moleque.
As principais matérias-primas para se fazer o doce pé de moleque são: a
rapadura e o amendoim. 186 Por meio disso surgiram dúvidas sobre o lugar de
origem desses produtos, pois no município não existe nenhuma produção de
amendoim e poucas produções relacionadas à cana de açúcar. Essa questão podese dizer, foi o pontapé inicial para se desenvolver a pesquisa.
Durante sua história, o município de Piranguinho vivenciou várias
transformações em diversos campos sociais. Entre essas transformações, as
práticas voltadas à produção do doce pé de moleque se destacam como
influenciadoras de mudanças e permanências e na mentalidade de seus moradores.
Atualmente o município detém o status de ser a “Capital Nacional do Pé de
Moleque” 187 e anualmente realiza-se uma festa em “honra” 188 ao doce, chamada de
“Festa do Maior Pé de Moleque do Mundo”, fazendo alusão ao tamanho que o
artefato adquire durante os festejos.
185

Mestrando em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade pela Universidade Federal de Itajubá
(UNIFEI); Especialista em História, Educação e Sociedade (2017 – 2018) e Graduado em História
(2013 – 2016) pela Universidade do Vale do Sapucaí. http://lattes.cnpq.br/3552384204004972.
186 Existem outras receitas conhecidas como “pé de moleque” e que são feitas com base em outras
matérias-primas. O saber/fazer presente na confecção do doce pé de moleque em Piranguinho/MG
tem como base material apenas a rapadura de cana de açúcar e o amendoim.
187 Esse “Status” será analisado e refletido durante nossa escrita.
188 Ao relatarmos que a festa é em “honra” ao doce, demonstramos a importância simbólica que esse
prato culinário detém na cidade de Piranguinho.
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O município corresponde de uma área de 130,4 km² de território, com uma
densidade demográfica de 61,47 hab./km². Faz parte da Microrregião de Itajubá e da
Mesorregião do Sul de Minas Gerais. 189 Com população calculada, pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no censo de 2010, em 8.016
habitantes 190 , Piranguinho possui como principais setores econômicos o serviço
lojista e a agropecuária. Os municípios limítrofes são: São José do Alegre, Itajubá,
Piranguçu, Brazópolis, Cachoeira de Minas e Santa Rita do Sapucaí.
Observe a seguir um mapa com a localização geográfica e a demarcação dos
municípios que fazem limites territoriais com Piranguinho:
Mapa 01: Localização geográfica do município de Piranguinho/MG

Fonte: Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí para Aterro
Sanitário. CIMASAS. (SANTOS, 2014, p. 16)

A região encontra-se na Serra da Mantiqueira, transpassando por seu
território a rodovia federal BR-459 e com proximidade das rodovias Fernão Dias e
Presidente Dutra. 191 Sofre influência do Vale do Paraíba paulista e do sul
Fluminense. O município é também um dos treze que compõem a microrregião de
Itajubá, microrregião esta que é qualificada como importante polo de
desenvolvimento tecnológico no sul de Minas Gerais, por conta do Campus da
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), que tem como um foco o ensino das
engenharias, e pela localização de empresas de importância regional e nacional,
como por exemplo, a fábrica de peças automotiva, Mahle Metal Leves S.A., e a
construtora de helicópteros Helibras.
O conceito de desenvolvimento que adotamos em nossa pesquisa é um
desenvolvimento além das questões meramente econômicas, um desenvolvimento
sustentável (SACHS, 2002), que englobe as questões humanas acima das questões
de lucro que o Sistema Capitalista emprega. Para Sachs (2002) um desenvolvimento
189

Dados extraídos do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, disponível em
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/piranguinho_mg, acessado em 15 de julho de 2019.
190 Disponível em http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=315100, acesso em
03 de maio de 2019.
191 A distância de Piranguinho até a rodovia Fernão Dias é de 57,8 km e a distância até a rodovia
Presidente Dutra é de 82 km. Disponível em Google Maps, acesso em 01 de agosto de 2020.
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sustentável seria a plena representação de todos os seguintes pilares: políticos,
sociais, econômicos, ambientais, ecológicos, culturais e territoriais. Em contrapartida
a visão econômica restrita impede o pleno desenvolvimento humano.
A plena representação do desenvolvimento sustentável tem que compreender
um desenvolvimento político, no que diz respeito a ações políticas realizadas pelo
bem comum; o desenvolvimento social implica na questão da vida em sociedade em
que todas as pessoas vivam de maneira digna; o desenvolvimento econômico não
está fora do que Sachs prega, mas não é considerado o único com importância; o
desenvolvimento ambiental compreende na valorização do meio ambiente em que a
sociedade se desenvolve; o desenvolvimento cultural é o trabalho realizado de
valorização as atividades culturais de uma determinada sociedade; e o
desenvolvimento territorial nos faz compreender a importância do local onde todas
as ações sociais são realizadas. A junção dos pilares forma o que Sachs vem nos
apresentar como desenvolvimento sustentável.
A compreensão dos traços do Desenvolvimento e seus prováveis impactos
locais, analisando os fatores que originaram a “Festa do Maior Pé de Moleque do
Mundo”, as influências econômicas e as propagandas usadas para difundir a
identidade local também foram levantadas e analisadas. A festividade, a
propaganda, a aliança entre o público e o privado, as relações de contradições
presentes no campo da festa e as formas de sociabilidade, tudo isso nos faz refletir
a complexidade do tema de pesquisa.
Outra importante questão que justifica o trabalho exercido nesta pesquisa
consiste na aprovação de leis, como a Lei nº 18.057 de 2009 em âmbito estadual
que “declara patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais o processo artesanal de
fabricação do doce denominado Pé de Moleque produzido no município de
Piranguinho”. 192 É fundamental a compreensão sobre as consequências da
aprovação dessas leis para o desenvolvimento local no que diz respeito ao poder
público e ao poder privado.
As leis voltadas aos patrimônios são denotadas de um forte sentido político,
pois demonstra a importância que se aplica a memória e a práticas culturais
históricas, que com o apoio de algumas autoridades políticas e civis, vieram a se
oficializar. Políticos e empresários do ramo se beneficiaram com a oficialização
dessa lei, pois ganharam prestígio e a produção aumentou, devido à maior
visibilidade empregada por meio de anúncios publicitários.
Interdisciplinaridade na pesquisa
Nas ciências a especialização disciplinar é importante, mas não suficiente
para suprir os anseios que os questionamentos sobre os objetos de análise formam
em uma pesquisa. A necessidade da interdisciplinaridade na produção acadêmica
fundamenta-se na relação do diálogo da realidade social e na natureza subjetiva da
vida social. Segundo Frigotto (2008) o trabalho interdisciplinar na produção e na
socialização do conhecimento não decorre de uma arbitrariedade racional e
abstrata. Decorre da própria forma do homem produzir-se enquanto ser social e
enquanto sujeito e objeto do conhecimento social.
O olhar interdisciplinar necessita de uma inovação metodológica, pois não é
um trabalho simples. “Geralmente, os objetos de pesquisa a serem explorados são

192

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=18057&ano,acess
o em 18 de maio de 2019.
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complexos e por isso exigem a junção de mais de um conhecimento para a sua
compreensão” (OLIVEIRA, 2017, p.17).
Não basta simplesmente relacionar várias áreas do conhecimento em uma
produção textual. Para se fazer interdisciplinaridade o pesquisador deve sair do seu
campo de conforto e questionar constantemente sobre as diversas nuances de sua
pesquisa. Gáttas e Furegato diz que:
O conhecimento interdisciplinar, por muito tempo, condenado ao ostracismo
em decorrência dos preconceitos positivistas, tem um campo vasto e
complexo. Assim, um projeto, sob esta perspectiva, enfrenta várias
dificuldades, não só do ponto de vista conceitual como também
metodológico e ideológico. (GÁTTAS; FUREGATO, 2006, p. 324)

Devido ao positivismo, que é uma corrente filosófica derivada do
iluminismo193, a interdisciplinaridade é observada com resistência por grande parte
dos cientistas. O Positivismo tem como principal nome o pensador August Comte
(1798-1857). Sua filosofia consiste na busca de uma explicação geral diante de um
fenômeno derivado da industrialização: a especialização. Por meio desta linha de
pensamento as ciências deveriam se pautar em um campo de análise limitado, não
devendo interferir em outras áreas do conhecimento.
As tradicionais técnicas de pesquisa por mais úteis que possam ser “[...] lhes
falta quase sempre o essencial [...] porque permanecem dominados pela velha
fidelidade a velhos princípios metodológicos” (BOURDIEU, 1997, p. 693). A pesquisa
interdisciplinar por si só não compreende de uma única base de dados ou de
métodos, porém a interdisciplinaridade não ignora a importância da base
epistemológica das disciplinas (PHILIPPI JR; SILVA NETO, 2011).
É necessário estabelecer pontos de intersecção que são abordados por
diferentes áreas do conhecimento e que estão envolvidas com o objeto da pesquisa.
Os diálogos que se propõe para a interdisciplinaridade circunscrevem a cultura, por
conta disso a contextualização histórica como forma de compreender os processos
sociais e culturais que ocorrem na sociedade é essencial para uma maior reflexão
sobre a temática em questão.
Metodologia
O trabalho é orientado pelo percurso metodológico em construção pelo
Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Desenvolvimento (NEID) 194 , formado
juntamente com os alunos orientados dos professores, Dr. Carlos Alberto Máximo
Pimenta e Dr. Adilson da Silva Mello, no Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade pela Universidade Federal de Itajubá,
cujos pressupostos que compõem a dimensão da epistemologia, coleta e análise de
dados que foram construídos teoricamente, dentro da discussão sobre
desenvolvimento e cultura, práticas de geração de renda e os saberes e fazeres.
Observe o quadro a seguir sobre os principais pontos metodológicos que
foram trabalhados na pesquisa:

193

O positivismo. Trata-se de um movimento orientado para a exaltação dos fatos em oposição às
ideias, das ciências experimentais em oposição às teóricas, e das leis físicas e biológicas em
oposição às construções filosóficas. Disponível em https://revistacult.uol.com.br/home/augustecomte/, acesso em 7 de fevereiro de 2019.
194
Mais informações disponíveis em https://nucleoneid.wixsite.com/neid, acesso em 12 de janeiro de
2021.
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Quadro 01: Percurso metodológico

Fonte: Organizado pelos autores (2020).

Como fator sinequa non 195 da pesquisa, inicialmente buscou-se conhecer
trabalhos com abordagens que tratam de assuntos semelhantes ao assunto aqui
proposto, para isso foi realizado levantamentos de artigos, dissertações e teses, em
sites de busca acadêmicos, os quais foram encontrados devido a orientações das
palavras-chave, “Economia da cultura; Desenvolvimento Local; Saberes e fazeres;
Cartografia das Controvérsias; Cultura e território”.
Os principais sites de busca foram: Sistema de Información Científica
Redalyc, Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y
Portugal (Redalyc); ScientificElectronic Library Online (Scielo); World Wide Science;
Periódico Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior);
Google Acadêmico;
Com base nesse levantamento de dados foram selecionados inúmeros textos
que se aproximassem da temática pesquisada. Desses textos foram feitos
downloads e posteriormente lidos, inicialmente o resumo e depois os artigos
completos para a organização de uma fundamentação teórica aprofundada. A
construção do percurso metodológico se pautou a partir dos usos e análises de
algumas metodologias específicas que serão relatadas a seguir.
O Estado da Arte consiste em um levantamento dos principais trabalhos que
já foram realizados sobre determinada área do conhecimento ou sobre algum
assunto específico. Necessariamente, em trabalhos científicos, a prática de fazer
esses levantamentos é essencial para pautar a perspectiva que se irá adotar.
Segundo Marques:
O Estado da Arte é uma das partes mais importantes de todo trabalho
científico, uma vez que faz referência ao que já se tem descoberto sobre o
assunto pesquisado, evitando que se perca tempo com investigações
desnecessárias. Além disso, auxilia na melhoria e desenvolvimento de
novos postulados, conceitos e paradigmas. (MARQUES, 2004, p. 17)

Sinequa non é uma locução adjetiva, do latim, que significa “sem a qual não”. É uma expressão
frequentemente usada no nosso vocabulário e faz referência a uma ação ou condição que é
indispensável,
que
é
imprescindível
ou
que
é
essencial.
Disponível
em
https://dicionario.priberam.org/sinequanon, acesso em 3 de janeiro de 2020.
195
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O Estado da Arte, como recurso metodológico vem auxiliar os pesquisadores,
principalmente os iniciantes, que estão no processo de levantamento bibliográfico
para suas pesquisas. Por conta disso, a necessidade de utilização do método de
busca e levantamento de trabalhos realizados detém tanta importância. Os principais
textos que colaboraram com a escrita deste trabalho estão distribuídos, quando
pertinentes suas argumentações, no percorrer do texto, ou por forma indireta ao
relatarmos algum conceito ou definirmos algum fato.
A história oral é uma metodologia de pesquisa, levantamento e constituição
de fontes para estudos contemporâneos. Surgiu em meados do século XX, após a
invenção do gravador a fita. Consiste na realização de entrevistas com indivíduos
que participaram, participam, testemunharam ou testemunham acontecimentos e
conjunturas do passado ou do presente. Tais entrevistas são realizadas no contexto
de um projeto para o desenvolvimento de uma pesquisa sobre determinado assunto.
É definida a quantidade de pessoas entrevistadas, o que será perguntado e como
será perguntado (ALBERTI, 2015).
As entrevistas foram estruturadas em duas modalidades: 1) uso do roteiro
semiestruturado, com perguntas referentes às concepções de desenvolvimento e a
idealização dos rumos empreendidos ao município e das formas organizativas de
geração de renda. 2) diálogo, sem um roteiro pré-estabelecido, com a pretensão de
possibilitar ao entrevistado maior espontaneidade para falar sobre suas concepções.
Elas foram gravadas por meio de um gravador, que no caso foi o próprio
celular dos pesquisadores, escolhido por dar um menor grau de estranhamento ao
entrevistado, e o áudio dela foi transcrito de forma literal. Especificamente a
gravação ocorreu por meio de dois aparelhos, como forma de segurança de um
possível problema técnico.
Segundo Lima:
A estratégia de uso de smartphones com aplicativos de gravação de áudio,
imagens e vídeo, foi adotada para que não se colocasse um dispositivo
estranho (gravador de voz e/ou câmera filmadora convencionais) ante os
entrevistados durante a pesquisa. O smartphone e os aparelhos celulares,
em geral, são dispositivos corriqueiros, convivem com seres humanos há
bastante tempo, [...], ou seja, lhes são dispositivos familiares e costumeiros.
(LIMA, 2016, p. 29)

A gravação do diálogo é importante para que não se perca nenhum aspecto
colocado pelos entrevistados. Mesmo com a timidez e o receio, pensamos nesse
método entre as entrevistas com o uso do roteiro semiestruturado. Um roteiro para
as entrevistas voltadas aos saberes e fazeres presentes nas fábricas e outro para
ser realizado com os políticos e estudiosos locais. Foi entregue para os
entrevistados um termo de consentimento livre e esclarecido que consiste em uma
autorização do uso dos dados recolhidos nas entrevistas.
As fotografias também irão capturar monumentos, equipamentos, momentos
cotidianos, a festa do pé de moleque, a organização das fábricas, sempre com o
intuito de compreendermos os sentidos expressos por elas.
As fotografias não são simplesmente objetos de ilustração, mas um
componente a mais no conjunto de argumentos que justificam os resultados
alcançados. Segundo Lissovsky (1983, p.117) “[...] a primeira coisa a mostrar em
relação ao conteúdo da fotografia é o momento histórico que ela está retratando:
fazer um movimento em direção ao contexto da imagem.”
Durante as entrevistas foram realizados registros fotográficos, relatando o
processo de saber/fazer do doce, as máquinas utilizadas nesse processo, às
barracas utilizadas como lojas para a venda dos doces e no transcorrer da pesquisa
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também fizemos registros de outros momentos, como dos monumentos, da festa e
do município como um todo.
O equipamento utilizado para os recolhimentos das fotografias foi o
smartphone particular do pesquisador, um Samsung Galaxy J7 Prime 2. Dessa
maneira foi possível a captura do cotidiano em sua originalidade. A escolha do
equipamento foi realizada pela facilidade e como uma forma de evitar intimidações
por parte dos entrevistados, levando em consideração de que um equipamento
fotográfico poderia ocasionar o estranhamento por parte dos entrevistados. O
registro das fotografias foi realizado com a devida autorização dos entrevistados.
Durante, e principalmente após, o diálogo foram realizados esses registros com a
explicação dos entrevistados e de funcionários locais.
O diário de campo consiste em uma forma de registro de observações,
comentários e reflexões para uso individual do pesquisador. Pode ser utilizado para
registros de atividades de pesquisas ou registro do processo de trabalho. A
utilização do diário cria o hábito da observação com devida atenção, de descrever
com precisão e de refletir sobre os acontecimentos em um processo de pesquisa ou
de trabalho. Por conta disso o diário deve ser usado diariamente como forma de
sistematização e de possíveis detalhamentos de acontecimentos (FALKEMBAC,
1987).
Piranguinho e início histórico
A palavra “Piranguinho” tem origem do tronco linguístico Tupi, onde Piranguim
significa “rio vermelho, o pequeno” (Piranga: vermelho + y: rio + im [mirim]:
pequeno), segundo a interpretação do toponimista Benedito Prezia. (ALMEIDA,
2008). O significado do nome do município foi algo contraditório ao longo da história,
pois durante muito tempo e para muitas pessoas a palavra Piranguinho significava, e
ainda significa “peixe pequeno”, explicação oriunda de histórias locais.
O conceito de toponímia, segundo Dick (1990, p. 119), abrange a etimologia
do “próprio vocábulo (do grego, topos, “lugar” e onoma, “nome”), qual seja, o estudo
dos nomes de lugares ou dos designativos geográficos, em sua bipartimentação
física (rios, córregos, morros etc.) e humana, antrópica ou cultural (aldeias,
povoados, cidades etc.)” (HEBERLE; MACHADO, 2018, p. 71). Por meio disso
toponimista é o cientista que estuda a origem dos nomes dos lugares.
O Rio Sapucaí é um fator fundamental para compreender o desenvolvimento
histórico de toda microrregião de Itajubá. Segundo o Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Sapucaí (CBH Sapucaí) 196:
Sapucaí quer dizer rio das sapucaias, isto é, rio que canta, rio que grita. O
nome foi dado pelos índios em alusão às lecitidáceas que, quando
fustigadas pelos ventos, frequentes no vale, produziam silvos semelhantes
a gemidos. E como essas existiam em abundância em quase todo vale,
margens e barrancas de rio, onde eram mais aglomeradas.

O Rio Sapucaí tem como nascente na Serra da Mantiqueira, na cidade de
Campos do Jordão/SP, a uma altitude de 1650 metros, e percorre algumas cidades
do sul de Minas como Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre e Paraguaçu,
desaguando no Lago de Furnas a 780 metros de altitude, atravessando,
aproximadamente, 343 km, sendo 34 km dentro do estado de São Paulo e 309 km
em Minas Gerais (FARIA, 2007).
Segundo Faria:
196

Disponível em http://www.cbhsapucai.org.br. Acesso em 21 de outubro de 2020.

292

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

No século XIX a região do Rio Sapucaí e grande parte da Região Sul
Mineira era navegável, inicialmente com embarcações movidas a varejão
(balsas impelidas por varas grandes). Por volta de 1892 surgem barcos à
vapor. [...] Em 1919 surge a navegação fluvial do Sapucahy, empresa
subsidiada pelo Estado que possuía itinerário e horários regulares. (FARIA,

2007, p. 92)
A Bacia do Rio Sapucaí é dividida em três partes, segundo pode-se observar
no mapa acima. O Alto Sapucaí corresponde as áreas mais altas da Mantiqueira,
desde sua nascente. Dela fazem parte os municípios da microrregião de Itajubá. O
Médio Sapucaí corresponde a região do Vale do Sapucaí e na cidade de Pouso
Alegre se encontra com o Rio Sapucaí Mirim. O Baixo Sapucaí a região de menor
altitude até desaguar na represa de Furnas (BERALDO, 1996).
É possível compreender a relação entre o município de Piranguinho e a
prática econômica relacionada ao rio, que é a pesca, por meio do significado do seu
nome. Por meio da bandeira municipal o simbólico retrata a prática da pesca.
Observe a seguir:
Imagem 01: Bandeira do município de Piranguinho

Fonte: piranguinho.mg.gov.br

Segundo Oliveira (2017, p, 43): “[...] os símbolos são como depósitos de
memória, em que se privilegiam aspectos a serem reforçados para não cair no
esquecimento.” A bandeira é um símbolo que retrata aspectos importantes para a
comunidade que ela representa. Pode-se definir bandeiras de nações, estados,
cidades, de grupos identitários, times de futebol ou partidos políticos, como símbolos
de representação da identidade sociocultural de um grupo, orientado a partir de
interesses em comum, como a origem étnica, linguística, sexual, ideologia política ou
relações esportivas.
A bandeira de Piranguinho é representada com uma junção de símbolos que
merecem atenção. Ao centro pode-se visualizar um peixe dourado e pequeno
fazendo alusão ao nome da localidade segundo a crendice popular. Atrás deste
peixe pode-se perceber um triângulo representando o estado de Minas Gerais. Nos
lados do triângulo estão representados, à esquerda um pé de milho e a direita uma
rama de café. Os símbolos ao centro fazem referência à questão econômica do
município ao longo do tempo, remetendo ao município relações com as atividades
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agrícolas e a pesca. Na parte central inferior encontra-se o nome do município
juntamente com duas datas, 1963 e 1978, datas que significam a emancipação
política do município e a criação da bandeira, respectivamente.
Segundo Faria:
Piranguinho iniciou sua história no final do século XIX, quando o Brasil
ainda era um Império governado por D. Pedro II. A região, onde atualmente
se localiza o município, até meados do século XIX, era propriedade da
Baronesa Leocádia de Lourenço e estava subordinada a São Caetano da
Vargem Grande – atual Brasópolis. (FARIA, 2007, p. 149)

O vilarejo se originou com o advento da Linha Férrea Sapucahy 197 . Para
Matos (1990) as ferrovias ampliaram as fronteiras para a formação de novos
municípios, servindo de suporte econômico para o escoamento da produção agrícola
e de atividades pecuárias, focando principalmente na cultura do café, que foi a base
da economia brasileira até meados de 1930.
“As ferrovias começaram a ser implantadas no Brasil na primeira metade do
século XIX, através de investimentos governamentais e privados, com o objetivo de
atender os interesses da elite agrária” (FICI, 2007, p. 05).
Na segunda metade do século XIX o Brasil passava por uma modernização
relacionada à produção cafeeira e com isso a expansão das linhas ferroviárias
começou a ser ampliada pelo Brasil. O trem passou a ser o principal meio de
transporte de produtos e de pessoas da época.
Tosi; Faleiros dizem que:
Preterindo Goiás e os planos iniciais de prolongamento, a CMEF
(Companhia Mogiana de Estradas de Ferro) optou por estender os seus
trilhos pela zona cafeeira do sul de Minas (Muzambinho, Guaxupé, São
Sebastião do Paraíso e demais municípios da região) em face da
decadência dos principais centros produtores de café tributários de sua
linha (Ribeirão Preto, São Simão, Cravinhos e Amparo) verificada a partir de
1913. (TOSI; FALEIROS, 2011, p. 426)

Com o desenvolvimento do uso ferroviário no Brasil, novas oportunidades
surgiram para as regiões centrais do território, onde a produção passou a ser
escoava com maior facilidade. As estradas de ferro possibilitaram a transformação
entre a fase escravocrata e a organização do Brasil capitalista, não somente no que
diz respeito à produção de café, mas também outros importantes produtos para a
economia nacional.
As ferrovias foram implantadas como forma de substituição do transporte de
tração animal, que era um sistema de transporte precário e pouco eficiente em
relação ao tempo de trajeto entre a produção e o escoamento das mercadorias para
exportação. “O desenvolvimento dos meios de transportes estimula a indústria e o
setor produtivo de toda economia mundial” (FICI, 2007, p. 05).
Pelo aumento da velocidade de escoamento dos produtos a produção
também amplia, pois o produto não ficará parado no estoque por muito tempo. As

197A

Viação Férrea do Sapucaí, aberta como E. F. do Sapucaí em 1887, inaugurou o primeiro trecho
de linha até Itajubá em 1891, partindo de Soledade, na E. F. Minas e Rio. Em 1897 chegou a
Sapucaí, na divisa com São Paulo, tendo cedido o trecho que chegava a Itapira à Companhia
Mogiana de Estradas de Ferro, bem antes disso. Incorporada pela Rede Sul-Mineira em 1910, daí à
RMV em 1931 e finalmente à RFFSA em 1971, os trens de passageiros deixaram de circular no final
dos anos 70 e os trilhos foram retirados a partir de 1986. Disponível em
http://www.estacoesferroviarias.com.br/rmv_sapucai/rmv_ramal_sapucai.htm, acesso em 27 de
janeiro de 2019.
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ferrovias estimularam o crescimento dos municípios, e o desenvolvimento do
mercado consumidor (MATOS, 1990).
O crescimento no número de vilas e posteriormente de cidades é repleto de
influência do aumento das linhas férreas na região. O ex-prefeito de Piranguinho, em
um poema de sua autoria, diz que: “Minas já era um grande Estado e crescia por
essas bandas suas vilas! Um dia no ‘arto’ dessas serras, Maria fez fumaça e apitou
[...] foi assim, devagarinho, que foi pintando o Piranguinho!”
A relação entre a formação histórica com a ferrovia está visivelmente
retratada na fala, onde é feita uma alusão a “Maria fumaça”. Essa breve análise
histórica se faz necessária para a compreensão da organização social, política,
cultural e econômica que o município de Piranguinho detém atualmente.
Observe a seguir um mapa dos principais entroncamentos e passagens da
Via Férrea Sapucahy no território em que estudamos:
Mapa 02: Via Férrea Sapucahy em 1947

Fonte: estaçoesferroviarias.com.br

Analisando o mapa acima é possível compreender a aproximação territorial
que a linha férrea gerou na região. Municípios e vilarejos passaram a serem ligadas
provocando um maior escoamento de produtos e trocas das mais diversas entre as
localidades próximas, como social, cultural e econômica. Piranguinho se localiza
num entroncamento entre Itajubá, Santa Rita do Sapucaí e Brazópolis. A Estação do
Piranguinho era, portanto, um local de constante movimentação. Aos poucos foi
diminuindo sua função até ser totalmente desativada. “Os trens de passageiros
deixaram de circular no final dos anos 70 e os trilhos foram retirados a partir de
1986.” 198
A relação entre Piranguinho e a produção do doce é uma relação centenária,
transformada com o passar do tempo em suas práticas e com aproximada relação
com os meios e formas de transporte que guiaram a economia local.
Segundo Almeida:
O pé-de-moleque apareceu em Piranguinho por volta de 1911, quando
Dona Maria Paulina de Noronha (Neném Paca), com a devida autorização,
construiu, ao lado da estação ferroviária de Piranguinho, um cômodo de
madeira coberto com zinco aonde ela instalou um barzinho. Nele, os
viajantes que passavam de trem podiam saborear um delicioso cafezinho
com biscoitos, bolos, sonhos e uma variedade de doces, inclusive o pé-demoleque, feitos por Dona Neném. A partir de 1928, a administração do bar
passou para seus familiares e, em 1938, ele foi desativado. (ALMEIRA,
2008, p.p. 50-51)

A prática da confecção e venda do doce teve sua origem devido à abertura
provocada pela administração ferroviária no local. Sabendo isto é possível
compreender o início do processo de reconhecimento do doce pelos municípios da
198

Disponível em https://www.estacoesferroviarias.com.br/rmv_sapucai/rmv_ramal_sapucai.htm,
acesso em 20 de julho de 2019.
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região, pois com a passagem dos viajantes, o doce era levado para outras
localidades, fazendo o processo econômico circular.
Saberes e fazeres: o doce pé de moleque em Piranguinho
A BR–459 faz a ligação entre a cidade de Poços de Caldas até a BR-116,
popularmente conhecida como Via Dutra, no Vale do Paraíba. A rodovia em questão
foi asfaltada em meados de 1960 devido o forte estímulo na questão dos transportes
que o período fornecia.
Observe o recorte realizado:
Mapa 03: Entroncamentos de rodovias federais nas regiões sul e sudeste de MG

Fonte: Instituto de Geoinformação e Tecnologia.

199

A questão da ligação entre os municípios da região por conta do transporte
rodoviário pode ser compreendida ao analisarmos o mapa acima. Piranguinho se
localiza em um ponto estratégico, entre as cidades de Itajubá e Pouso Alegre,
provocando em seu território relações fortes com os transeuntes que utiliza da via
BR-459 para trabalho, laser ou estudo.
A economia local tem grande influência do fácil transporte rodoviário, tanto
para exportar produtos agrícolas, como para venda de mercadorias a margem da
rodovia, como é o caso da venda do doce pé de moleque.
A organização dos comércios para a venda do pé de moleque se dá por meio
de barracas construídas a margem das rodovias, que devido ao trânsito constante
de automóveis, faz com que a prática não passe despercebida pelos transeuntes.
Cada Barraca tem uma cor específica, que são administradas por microempresas
organizadas por famílias.
Observe a montagem a seguir, realizada a partir de fotografias feitas pelos
pesquisadores:

199

Disponível em https://www.mg.gov.br/conheca-minas/rodovias, acesso em 29 de abril de 2020.
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Imagem 02: Barracas de doce

Fontes: Autores (2016).

A montagem anterior foi feita para melhor ilustrar a reflexão. Pode-se
perceber que as barracas, além de se localizarem as margens da rodovia, dividem
espaço com casas e outros estabelecimentos que se encontram próximas umas das
outras. As barracas buscaram se transformar com o passar do tempo. Inicialmente
só existia a barraca próxima a estação e com o advento das rodovias ela se mudou
para sua margem, fazendo com que novas pessoas, vendo possibilidade de
crescimento financeira, fizessem o mesmo.
Pimenta nos diz que:
Nas estradas de Minas, entre uma cidade e outra, evidencia-se a riqueza
das “coisas de minas”. [...] É unanimidade, a cada manifestação do setor
público ou da sociedade civil, a concepção de que o turismo é o negócio, ou
a alternativa sensata ao conjunto de transformações de cunho políticoeconômico trazidos pelas transformações no mundo do trabalho,
impulsionadas pelas sociedades tecnológicas e informacionais.” (PIMENTA,
2014, p.p. 160-161)

Levando em conta a perspectiva descrita por Pimenta, podemos compreender
as ações do poder público, que em muitas ocasiões fazem parcerias com
instituições privadas. O turismo é levado por muitos políticos e por empreendedores
como uma forma de alavancar o desenvolvimento local e pessoal.
A receita básica 200 do doce de pé de moleque de Piranguinho detém as
seguintes matérias-primas: INGREDIENTES: 2,5 kg de rapadura, 1,5 kg de
amendoim torrado e sem casca e 300 ml de água.
A produção artesanal do doce consiste em:
1. Torrar o amendoim em fogão comum ou a lenha, processo conhecido
como torrefação;
2. As cascas são removidas com o auxílio de um tijolo ou então os
amendoins são introduzidos em sacos que, batidos contra a parede,
possibilitam a retirada da casca, processo conhecido como limpeza;
3. O grão é triturado em moedores manuais, quando o doce de pé de
moleque for feito de amendoim moído, e, posteriormente, misturado à
rapadura derretida em água quente em um tacho de cobre ou ferro
batido ou alumínio;
Os dados da receita básica para se fazer o doce foram encontrados no “Relatório de Registro do
Patrimônio Imaterial”, no quadro de “Salvaguarda e Promoção”. Esse relatório foi cedido por C. M. C.
200
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4. O produto obtido é então peneirado para a remoção de impurezas,
como ciscos e pedaços de abelhas;
5. A conjunção de amendoim (inteiro ou moído) com a rapadura derretida
é introduzida em uma bancada/mesa de pedra úmida ou forrada com
plástico úmido dentro de uma forma;
6. A matéria-prima, já em processo avançado de produção, é resfriada
por 15 minutos, aproximadamente;
7. Quando atingida a consistência ideal, a peça é cortada em diferentes
formatos, para assim, estarem prontos para a comercialização;
8. O pé de moleque é comercializado em embalagens de papelão ou
plástico mole transparente.
O modo de fazer do doce na maneira industrial não se difere da maneira
artesanal. Neste caso, há apenas a introdução de novas ferramentas e maquinários.
Na maneira industrial, é usado o fogão industrial, as torradeiras e moedores elétricos
e as máquinas chamadas “limpadeiras”, que retiram as cascas do amendoim.
A tradição do saber/fazer o doce pé de moleque em Piranguinho/MG foi
mantida com o passar do tempo, mas também ocorreram transformações. Alguns
produtores utilizam máquinas novas para facilitar e aceleração a produção, já outros,
mantém o processo artesanal herdado pelos antigos, como torrar o amendoim em
tachos de metais variados. Inicialmente o derretimento da rapadura era realizado por
meio do cozimento em fogão de lenha, porém essa prática não é mais utilizada
pelas empresas do ramo, devido ao aumento da demanda de produção.
O prazo de validade dos produtos não é fixo. Doces preparados
artesanalmente possuem prazo de validade média de 10 dias para o consumo, pois
não contém em suas fórmulas conservantes químicos. A parte da produção
destinada ao mercado externo à Piranguinho/MG apresenta a adição de
conservantes em seu processo de produção, o que estende a validade do produto
em média por um mês.
A receita e o modo de preparo devem ser levados em conta a partir da
particularidade de cada doceiro. O processo do saber/fazer depende basicamente
do conhecimento abstrato que recai sobre o trabalho de quem o produz.
Segundo A. P. C.:
[...] eu uso apenas a rapadura e o amendoim e a água pra poder derreter o
melado. Tem uma medida certa de rapadura pra uma quantidade de
amendoim, […] após ser derretido a gente tem o ponto, que é uma coisa as
vezes que a gente apanha até hoje. [...] É do doceiro. Do próprio doceiro.
Cada um tem seu jeito de ver como é que o melado ta bom pra fazer o
inteiro, como é que ta bom pra fazer o moído. 201

O “ponto” do doce é um conhecimento essencial para se ter um produto de
qualidade e estes saberes são específicos de cada doceiro que trabalham nas
fábricas. No dia em que realizamos esta entrevista o doceiro da barraca A., mesmo
com anos de experiência, errou o ponto de torrar o amendoim. “[…] e muitas vezes a
gente erra também […]. Hoje ó, ta demorando lá vamos ver se vem logo, nós
estamos torrando o amendoim novamente, porque ontem deu uma passadinha no
ponto dele, o doce ficou escuro.” 202 Questionada sobre a questão deste “ponto”, se
altera ou não a qualidade do doce, A. P. C. nos disse que o gosto do doce é
modificado, alternado sim a sua qualidade e seu sabor.
201
202

Entrevista realizada com A. P. C., no dia 24 de setembro de 2019.
Idem
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Observe a seguir as fotografias das matérias-primas e do doce em sua
apresentação na Festa do Maior Pé de moleque do mundo:
Imagem 03: Matérias-primas e o doce pronto

Fonte: Lucas Inácio Rodrigues; Luciano Lopes (2019).

203

Na fotografia representada acima é possível observar o amendoim e a
rapadura, juntamente com o doce montado, os doceiros devidamente vestidos e
comemorando a medição, membros da imprensa, políticos locais e regionais, além
do público que acompanha na parte de fora da barraca montada na praça central.
Considerações finais
Piranguinho, mesmo sendo um município de pequeno porte tem como
característica cultural a produção do doce pé de moleque, que influencia diretamente
na economia e no desenvolvimento local. Por meio disso foi possível a compreensão
de que os meios de transporte foram fundamentais para que este desenvolvimento
ocorresse.
Inicialmente com os usos do Rio Sapucaí, onde a base da população buscava
seu alimento e sua fonte de renta, posteriormente com a ferrovia que se
desenvolveu e popularizou em todo o país, e atualmente com os usos da rodovia,
principal meio de transporte no Brasil.
O saber inicial se transformou com o passar do tempo e se adaptou aos
novos moldes econômicos. Atualmente o saber/fazer o doce pé de moleque é
Patrimônio cultural imaterial do Estado de Minas Gerais o que faz com que
investimentos aumentem e que mais dinheiro por parte do governo também.
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REVOLUÇÃO FEBRERISTA DE 1936: LEVANTE CÍVICO-MILITAR NO
PARAGUAI
Lucas Bitencourt Fortes204
Resumo: Abordamos a Revolução Febrerista de 1936, ocorrida no Paraguai. A
análise inicia-se com a compreensão de seus antecedentes, nas consequências da
Guerra do Chaco e na insuficiência do modelo liberal vigente. O levante
representaria a união de diversos setores da sociedade, tanto civis como militares,
tendo o Coronel Rafael Franco como principal nome. Suas ações seriam voltadas
para o equilíbrio social e o fortalecimento do nacionalismo, embora tenha falhado no
que se refere à unidade política, além de seu viés autoritário. Ainda assim, deve ser
considerado um episódio marcante e representativo na história da América Latina.
Palavras-Chave: Paraguai. Rafael Franco. Revolução Febrerista.
DA GUERRA DO CHACO À DECEPÇÃO DO MODELO LIBERAL
Antes de analisarmos a Revolução Febrerista se faz necessário compreender
o contexto anterior à eclosão deste episódio. Dentro disto destacamos,
primeiramente, a Guerra do Chaco, ocorrida entre 1932 e 1935. Conflito este entre o
Paraguai e a Bolívia pela disputa territorial da região do Chaco Boreal. Conforme
analisam Prince e Strosser (2013) ambos os países se encontravam na categoria de
perdedores dentro do continente, o Paraguai havia travado a desastrosa Guerra da
Tríplice Aliança205, enquanto a Bolívia havia sido derrotada na Guerra do Pacífico 206.
Ambos os países se encontravam pobres, isolados e com o orgulho nacional ferido.
Nenhum dos países encontrava-se preparado para a guerra, ainda assim travariam
a luta mais sangrenta do século nas Américas do Norte e do Sul. Prince e Strosser
analisam as motivações:
A Bolívia tinha uma razão para controlar partes do Chaco. O isolado país
não tinha esperança de ganhar acesso ao oceano por intermédio do arquiinimigo Chile, portanto, resolveu olhar para o leste. Tomando o Chaco, eles
obteriam acesso ao Atlântico pela via de uma série de rios. Por sua vez, o
igualmente isolado Paraguai queria o Chaco para expandir a extração do
quebracho207, cuja casca fornecia o valioso tanino, um dos raros produtos
de exportação do país.
Num nível mais profundo, porém, os líderes dos dois países tinham a
sensação de que essa era uma chance que eles não podiam se dar ao luxo
de desperdiçar. Os bolivianos estavam cansados de ser intimidados pelos
vizinhos mais poderosos, e aceitar qualquer coisa menos que o controle
total do Chaco era demais até para eles. [...] O Paraguai nutria sentimentos
semelhantes, embora mais desesperados. Após sofrer uma derrota
devastadora na guerra do tríplice aliança, o país estava com o alerta ativado
para qualquer agressão da vizinhança. Demonstrar fraqueza deixaria o país

204

Bacharelado em Administração; Licenciado em História; Licenciado em Artes Visuais; Especialista
em Orientação Educacional; Especialista em MBA em Coaching; Especialista em Sociologia e Ensino
de Sociologia; Mestrando em Educação.
205 Conflito ocorrido de 1864 a 1870. Também conhecido como Guerra do Paraguai, colocando em
confronto o Paraguai contra Brasil, Argentina e Uruguai.
206 Conflito ocorrido de 1879 a 1883. Colocando em confronto Bolívia e Chile.
207 Seu nome científico é Schinopsis, um género botânico de árvores nativas da América do Sul. As
espécies deste género distribuem-se por diversas regiões da ecorregião do Grande Chaco, incluindo
partes do norte da Argentina, Bolívia e Paraguai.
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vulnerável ao ataque e desmembramento [...]. (PRINCE; STROSSER, p.
144, 2013)

Farina (2013) é mais crítico em relação a interpretação da Guerra do Chaco,
no que se refere as motivações e os atores envolvidos, compreendendo a
participação e o interesse de grandes transnacionais no desencadeamento do
conflito. Para ele:
Não fazia um ano da culminação da Guerra do Chaco, conflito que
enfrentou dois dos países mais pobres do continente: Bolívia e Paraguai. A
Standar Oil Of New Jersey (ESSO), e a Royal Dutch (SHELL), duas grandes
transnacionais de hidrocarbonetos, se encontravam atrás dos bastidores,
com o único propósito de estabelecer sua hegemonia sobre o Chaco Boreal,
território rico em reservas petrolíferas e gás natural. (FARINA, 2013, p. 11,
tradução nossa)208

Aprofundando-se mais na questão, Farina salienta:
A Guerra do Chaco foi mais que um posicionamento geopolítico da Bolívia
para conseguir uma saída ao oceano Atlântico, se constituiu em uma guerra
de corporações pelo domínio de importantes jazidas de hidrocarbonetos na
região. Em uma importante faixa, bem ao norte do Chaco paraguaio e nas
zonas das primeiras vertentes bolivianas, se encontram vitais reservas de
petróleo e gás natural. As grandes companhias inglesas e norte-americanas
do setor petrolífero orquestraram em grande medida o enfrentamento entre
dois povos sul-americanos que, por sua condição mediterrânea, mantiveram
uma luta tenaz para superar os altos índices de pobreza e exclusão social
que os mantinham na estagnação econômica. (FARINA, 2013, p. 18, 19,
tradução nossa)209

Para Prince e Strosser (2013) ambos os países envolvidos enfrentaram
baixas descomunais, com a Bolívia perdendo em torno de 2% de sua população
total e o Paraguai cerca de 3,5%. Em números, conforme Gawryszewski (2019),
falamos de cerca de 60.000 bolivianos e 30.000 paraguaios, muitos morrendo não
necessariamente em decorrência do confronte direto, mas por fome e sede.
Retomando à Prince e Strosser (2013), os combates se encerrariam em 1935 com a
derrota da Bolívia, vindo as negociações de paz a ser concluídas apenas em 1938.
O Paraguai receberia a maior parte do Chaco, enquanto a Bolívia ficaria com um
pedaço da região ocidental próxima aos seus campos de petróleo, além de uma
faixa que lhe concedia um pequeno porto no rio Paraguai com acesso para oceano
Atlântico.
Compreendendo o que foi a Guerra do Chaco e as perdas decorrentes dela,
podemos analisar as consequências sociopolíticas que viriam a ocorrer no Paraguai,
208

No hacia un año de la culminación de la Guerra del Chaco, conflicto que enfrentó a dos de los
paises más pobres del continente: Bolívia y Paraguay. La Standar Oil Of New Jersey (ESSO), y la
Royal Dutch (SHELL), dos grandes transnacionales de hidrocarburos, se encontraban tras
bambalinas, con el único propósito de sentar su hegemonia sobre el Chaco Boreal, territorio rico en
reservas petrolíferas y gas natural. (FARINA, 2013, p. 11)
209 La Guerra del Chaco fue más que un posicionamiento geopolítico de Bolívia para conseguir una
salida al océano Atlántico, se constituyó en una guerra de corporaciones por el dominio de
importantes yacimientos de hidrocarburos en la región. En una importante franja, bien al norte del
Chaco paraguay y en las zonas de las primeras estribaciones bolivianas, se cuenta con vitales
reservas de petróleo y gas natural. Las grandes firmas inglesas y norteamericanas del rubro
petrolífero orquestaron en gran medida el enfrentamento entre dos pueblos sudamericanos que, por
su condición de mediterraneidad, sostenian una lucha tenaz por superar los altos índices de pobreza
y exclusión social que les mantenía en el estancamiento económico. (FARINA, 2013, p. 18, 19)
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as quais serão fundamentais para entender o desencadeamento da Revolução
Febrerista. Conforme Farina (2013) a situação econômica do país era precária, tudo
indicando que a situação viria a piorar. Indústrias pararam de produzir, deixando um
enorme número de desempregados. Greves eram constantes, as quais
reivindicavam aumentos salariais que acompanhassem a crise que se fazia
presente. O salário do trabalhador, apesar de oscilar, era um dos mais baixos do
hemisfério. A pobreza ultrapassava as cidades, chegando até o campo, o
trabalhador rural sofria, cada vez mais preços menores eram pagos pelos bens
agrícolas. Estima-se que a cotação do dólar havia aumentado mais de 500% de
1932 a final de 1935. Em El Pueblo (2019) vemos que a situação era injusta e
desoladora no que se refere ao trabalhador do campo, por exemplo, muitos eram
submetidos a um estado de semiescravidão. Na cidade muitos manifestantes
contrários ao governo eram perseguidos e presos. No campo político, como analisa
Farina (2013), a tensão era presente, anteriormente o clima era de trégua em vista
do conflito com a Bolívia, porém ao seu término as disputas políticas retornam, com
a Poder Executivo em constantes discordâncias com o Poder Legislativo. O
Presidente Eusebio Ayala, advogado e de tendências liberais, não conseguia manter
a unidade nem mesmo dentro do próprio partido, devido a disputas de poder, partido
este que se encontrava no poder a mais de 30 anos. De acordo com Cáceres (2015)
a crise do modelo liberal do Presidente Ayala já era presente antes mesmo da
Guerra do Chaco, tendo o conflito apenas mascarado os problemas existentes que
se tornariam perceptíveis ao término da guerra. Em meio a esta turbulência os
militares eram saudados pela população paraguaia. Devido a seu papel na Guerra
do Chaco retornavam com glórias, exigindo maior protagonismo na resolução dos
problemas nacionais. Conforme Farina:
O Exército paraguaio, por sua vez, outrora elemento repressivo do povo, em
seu afã de conquistar reivindicações sociais se converteu em seu intérprete.
Essa oficialidade jovem, marcada com pólvora e areia dos cânions,
distanciavam-se da conservadora cúpula militar que respondeu durante
anos às políticas do regime liberal (FARINA, 2013, p. 23, tradução nossa) 210

É importante compreender como ocorre o retorno dos militares que estiveram
na Guerra do Chaco e o que fomentaria um sentimento de insatisfação entre eles:
Eram cerca de cem mil paraguaios, quase todos campesinos, que
retornavam cobertos de glória para encontrar suas fazendas e cidades
mergulhadas na pobreza de sempre. O germe da insatisfação se incubava
nos oficiais da reserva que, embora tivessem recebido uma gratificação
econômica governamental equivalente a vários meses de soldo, sentiam
que o Estado havia sido ingrato frente tanto sacrifício e reclamavam
mudanças socioeconômicas mais profundas. (PAZ, 2012, p. 180 apud
LIMA, 2015, p. 22, tradução nossa) 211

210

El Ejército paraguayo, a su vez, otrora elemento represivo del pueblo, en su afán de conquistar
reivindicaciones sociales se convirtió en su intérprete. Esa oficialiidad joven, curtida con la pólvora y
la arena de los cañadores, equidistaba de la conservadora cúpula militar que respondió durante años
a las políticas del régimen liberal. (FARINA, 2013, p. 23)
211 Eran cerca de cien mil paraguayos, casi todos campesinos, que volvían cubiertos de gloria para
encontrar sus ranchos y pueblos sumidos en la pobreza de siempre. El germen de la desconformidad
se incubaba en estos oficiales de reserva que, si bien habían recibido una gratificación económica
gubernamental equivalente a varios meses de sueldo, sentían que el Estado había sido ingrato frente
tanto sacrificio y reclamaban cambios socioeconómicos más profundos. (PAZ, 2013, p. 180 apud
LIMA, 2015, p. 22,)
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Conforme Farina (2013) os militares encontravam-se com apoio popular e
insatisfeitos, pois para muitos que haviam participado ativamente da Guerra do
Chaco não lhes foi concedido a devida promoção dentro do Exército, enquanto
alguns militares com boas relações com o governo de Ayala, que não haviam
participado ativamente do conflito, foram condecorados com a “Cruz do Chaco”.
Destaque para figura do General José Feliz Estigarribia que, conforme Lima (2015),
era extremamente popular entre os comandantes políticos da época, em especial do
presidente, de onde provinham seus privilégios. Além disso, retornando à Farina
(2013), o governo recusava-se a financiar pensões para veteranos de guerra
deficientes. Isto desencadearia manifestações de protesto por parte do Coronel
Rafael Franco, Diretor da Escola Militar, o qual criticava a falta de atenção do
governo com os veteranos de guerra e com a população rural. A faísca que daria
início à Revolução Febrerista seria a prisão e o exílio do Coronel Rafael Franco,
apesar de ser um herói de grande prestígio popular, seria visto como um perigo para
o governo, vindo a ser deportado para a Argentina, juntamente com outros oficiais.
LEVANTE CÍVICO-MILITAR EM FEVEREIRO DE 1936
A Revolução Febrerista teve o exército como seu braço armado, sendo de
fato o seu protagonista, como constatamos. Conforme Bourscheid (2016), isto
representaria uma afirmação dos militares no cenário político paraguaio, os quais
buscavam se tornar um grupo social autônomo com seu próprio programa político,
assim rivalizavam com os partidos políticos tradicionais, com os quais não podiam
mais colaborar. Porém, é inegável o amplo apoio que a Revolução receberia de
outros setores da sociedade, de acordo com Lima (2015) o movimento que
derrubaria o governo liberal de Eusebio Ayala teria adesão de socialistas,
anarquistas, trabalhadores da cidade e do campo, além do Partido Colorado e da
Liga Nacional Independente212. Estes diversos setores estariam unidos em torno do
nacionalismo e do antiliberalismo, buscando assim a implantação de uma nova
ordem política. Peralta (1982) ressalta que a revolução não teve origem
exclusivamente militar, sendo preparada também fora dos quartéis. A revolução
seria imensamente popular, sendo recebida com entusiasmo e alegria por todo o
país.
Com base em Farina (2013) podemos ter ciência dos principais nomes que
teriam estado a frente da revolução. Os indivíduos chefes do levante seriam os
coronéis Federico Smith e Camilo Recalde, somando-se a eles o major Juan
Martincich, os capitães Manuel Franco, Federico Jara Troche, Francisco Chávez
Delvalle, Juan Speratti, Rafael Guerrero, entre outros. Nomes fora do exército de
importância foram os de Facundo Recalde, literato e líder social, Felipe Molas
López, odontólogo ligado ao Partido Colorado, além de Emilio Gardel, Bernardino
Caballero e Rafael Oddone. De acordo com Farina, é após a deportação do Coronel
Rafael Franco que uma reunião é convocada na zona de Campo Grande, estando a
cargo o Chefe de Estudos da Escola Militar, o capitão Federico Varela. A partir disto,
a totalidade das unidades militares da capital e das proximidades se uniriam ao
movimento que tomava forma. Em contrapartida, a Polícia da Capital se manteria
leal ao Governo. Descrevendo de forma mais detalhada o levante, Farina nos diz:
Na madrugada de segunda-feira 17 de fevereiro de 1936, membros da
oficialidade jovem do Exército nacional, avançaram sobre a cidade com os
212

Movimento político fundado em 1928. Buscavam uma alternativa à política tradicional do país,
pautando-se no progressismo e no nacionalismo. Tinha entre seus principais nomes os intelectuais
Juan Stefanich e Adriana Irala.
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regimentos Curupayty e Coralles, as tropas da Escola de Aviação e do
Parque de Guerra. Utilizaram a estrada de ferro e caminhões pesados para
locomover-se até Assunção e ocuparam a Praça Uruguaia. O Dr. Eusebio
Ayala, ao perceber o movimento, fugiu de sua casa e se refugiou no Quartel
da Polícia, tentando resistir. No entanto, a Polícia Montada se curvava à
insurreição, como também os combatentes civis no Campo Grande,
Trinidad, San Lorenzo, Limpio e outros distritos. Os ex-combatentes
ocuparam as delegacias e os trabalhadores e estudantes, da ala da
esquerda, se pronunciavam em comícios improvisados.
O Dr. Ayala se mostrou firme ante o envio de dois parlamentares que
solicitaram sua renúncia. Eram 15h30 quando a Intendência Geral da
Guerra e as Forças da Marinha se curvaram ao movimento.
A Polícia, bastião governista, totalmente sitiada se rendeu às 22h00. O
único pedido dos chefes de governo foi locomover-se até suas casas,
pedido que lhes foi outorgado pelo comandante revolucionário, coronel
Federico Smith. A alma do movimento, coronel Rafael Franco, exilado em
Buenos Aires, se preparava para regressar ao Paraguai e ocupar a chefia
da revolução. (FARINA, 2013, p. 12, tradução nossa)213

De forma mais objetiva, Farina nos diz que o acontecimento de 17 de
fevereiro de 1936:
[...] pode ser considerado como uma reação esperada de um setor
castrense, majoritariamente jovem, contra os reiterados procedimentos
errados da cúpula governante e pela incisiva pressão cidadã pelo advento
da mudança daquele sistema liberal vigente desde 1904. (FARINA, 2013, p.
31, tradução nossa)214

No que se refere à Revolução, Salomoni traz em seu trabalho as palavras do
Dr. Carlos Zelada:
‘A revolução de Fevereiro, inicialmente, também preencheu um vazio de
poder. Não como resultado de um motim, nem uma sedição, nem de um
golpe de estado. Porque se sabe que os motins e as sedições têm origem
nas paixões ou são expressões da cega cólera do povo. Tampouco, a
Revolução de Fevereiro foi o fruto de um golpe de estado. Porque a técnica
do golpe de estado se define como a infiltração tortuosa de um segmento
pequeno, porém perigoso, no aparato estatal, que logo se mobiliza para
fazer perder o Governo seu controle sobre o resto. Técnica que não se
213

En la madrugada del lunes 17 de febrero de 1936, miembros de la oficialidad joven del Ejército
nacional, avanzaron sobre la ciudad con los regimientos Curupayty y Corrales, las tropas de la
Escuela de Aviación y del Parque de Guerra. Utilizaron el ferrocarril y camiones pesados para
trasladarse hasta Asunción y ocuparon la Plaza Uruguaya. El Dr. Eusebio Ayala, al percatarse del
movimiento, huyó de su domicílio y se refugió en el Cuartel de Policía, intentando resistir. En tanto, la
Policía Montada se plegaba a la insurrección, como también los combatientes civiles en Campo
Grande, Trinidad, San Lorenzo, Limpio y otros distritos. Los ex-combatientes se adueñaron de las
comisarias y los obreros y estudiantes, del ala de la izquierda, se pronunciaban en mitines
improvisados.
El Dr. Ayala se mostró indemne ante el envio de dos parlamentarios que le solicitaron su dimisión.
Eran las 15h30 cuando la Interdencia General de Guerra y las Fuerzas de Marineria se plegaron al
movimiento.
La Policía, bastión gubernista, totalmente sitiada se rindió a las 22:00. El único pedido de los jefes de
gobierno fue trasladarse hasta sus domicilios, pedido que les fue ortogado por el comandante
revolucionario, coronel Federico Smith. El alma del movimiento, coronel Rafael Franco, exilado en
Buenos Aires, se aprestaba para regresar al Paraguay y ocupar la jefatura de la revolución. (FARINA,
2013, p. 12)
214 [...] puede ser considerado como una reacción esperada de un sector castrense, mayoritariamente
joven, en contra de los reiterados procedimentos errados de la cúpula governante y la incisiva presión
ciudadana por el advenimiento del cambio de ese sistema liberal vigente desde 1904. (FARINA, 2013,
p. 31)

306

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MÚLTIPLAS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS – THIAGO CEDREZ DA SILVA /ELVIS SILVEIRA SIMÕES

desenvolve como um ataque a um regime de fora, mas sim um ataque a ele
de dentro. Por outro lado, o 17 de Fevereiro de 1936 significou uma
verdadeira REVOLUÇÃO, assim em maiúscula, porque foi um feito que
rompeu com a lógica de seus antecedentes.’ (SALOMONI, 1981, p.13
tradução nossa,)215

Para Flecha (1995) o que ocorre em fevereiro de 1936 difere dos múltiplos
golpes de estado que já haviam ocorrido na história do Paraguai. Pois, pela primeira
vez não se tratava de um “acerto de contas” entre setores que já se encontravam no
poder. Mas representava uma agitação que respondia às profundas expectativas
populares. Com base em Farina (2013) percebemos que a então renúncia do
presidente Eusebio Ayala evitou um possível banho de sangue. O saldo total seriam
alguns poucos soldados, entre eles o herói da Guerra do Chaco, o Capitão Julio
Otaño. Em virtude da renúncia de Ayala, muitos de seus apoiadores buscaram asilo
político junto às missões diplomáticas de países como Argentina, Chile, Uruguai,
Itália e Cuba. Interessante abordarmos que enquanto tais fatos ocorriam, o general
José Félix Estigarribia se encontrava em missão no Chaco, junto do Coronel Carlos
J. Fernández, comandante da Sexta Divisão. Ou seja, era um momento oportuno
para um levante. De acordo com Bourscheid Junior (2016) o exército passa neste
momento a ser o intérprete das reivindicações populares, o novo governo buscaria
apagar os últimos resquícios de um sistema liberal que a anos se mostrava obsoleto
e impopular, tendo como presidente provisório o Coronel Rafael Franco, que detinha
grande popularidade tanto fora como dentro da esfera militar.
QUEM FOI O CORONEL RAFAEL FRANCO?
Antes de adentrarmos na análise do que propôs o novo governo, é merecido,
e creio necessário, falar um pouco do homem que estaria a sua frente. O Coronel
Rafael de la Cruz Franco Ojeda era um militar de grande prestígio, nascido em 22 de
outubro de 1896 e natural da cidade de Assunção. De acordo com Farina (2013)
Rafael Franco após concluir seus estudos logo senta praça como aspirante no
Colégio Militar do Paraguai, durante sua formação sofreria um acidente que o
deixaria manco, que lhe renderia o apelido “león torcido”. Ao longo de sua carreira
militar participaria da Guerra Civil Paraguaia (1922-1923), nesta ocasião se
colocando ao lado dos governistas, negando-se a se colocar contra um governo que
havia jurado defender. Em pouco tempo Rafael Franco ganhava respeito e crescia
dentro da hierarquia militar, enquanto isso, suas posições e sua ousadia quanto a
um posicionamento forte do governo na questão do território do Chaco
incomodavam os governantes. Porém, o povo admirava a figura de Franco, fazendo
com que o governo não tivesse coragem de tomar uma atitude mais enérgica
naquele momento. Posteriormente na Guerra do Chaco conquistaria a patente de
Coronel através de suas realizações no conflito, tendo reconhecimento mesmo por

‘La revolución de Febrero, inicialmente, también entró a llenar un vacío de poder. No como
resultado de un motin, ni una sedicion, ni de un golpe de estado. Porque sabido es que los motines y
las sediciones tienen por origen el bajo fondo de las pasiones o son expresiones de la ciega cólera
del pueblo. Tampoco la Revolución de Febrero fue el fruto de un golpe de estado. Porque la técnica
del golpe de estado se define como la infiltracion artera de un segmento pequeño pero crítico en el
aparato estatal, que luego se utiliza para hacer perder al Gobierno su control sobre el resto. Técnica
que no se desarrolla como un ataque a un régimen desde afuera, sino que es un ataque al mismo
desde dentro. En cambio el 17 de Febrero de 1936 siginificó una verdadeira REVOLUCIÓN, así en
mayúscula, porque fue un hecho que rompió con la lógica de sus antecedentes.’ (SALOMONI, 1981,
p.13)
215
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parte do exército boliviano. Conforme o General Hans Kundt 216 , Franco seria o
homem mais ativo e perigoso do exército paraguaio. Conforme abordado
anteriormente, ele seria visto como um perigo para o governo de Eusebio Ayala,
fazendo com que fosse deportado e viesse a ter de viver na Argentina, até seu
regresso para assumir a liderança da revolução que se instalava no país. Em suas
primeiras palavras ao retornar do exílio, Rafael Franco diz:
‘[...] A Revolução Libertadora triunfante nos impôs a responsabilidade de
presidir o Primeiro Governo de nossa era, no qual se desenvolverá em toda
sua plenitude a força de nossa nacionalidade e de nosso povo.
Governo de libertação para os oprimidos e para os fracos, o Governo
Provisório deve fixar sua mais reflexiva atenção na solução dos problemas
que afetam nossas massas camponesas e operárias.
Governo de justiça e de compreensão para todos os cidadãos, as
necessidades populares e a voz dos pobres e dos humildes devem
encontrar o mais franco apoio nos homens postos pela Revolução à frente
dos destinos do país.
[...] Não vamos à agitação nem à anarquia. Vamos à reconstrução nacional
e à organização do Novo Estado Paraguaio que há de ser a representação
genuína de nossas realidades nacionais e órgão adequado para satisfazer
as aspirações históricas de nosso povo.
A tranquilidade interna está solidamente assegurada e o triunfo dos ideais
da Revolução descansa sobre a vontade de todo povo e Exército da Nação.
[...] A obra renovadora da Revolução se assenta sobre o respeito dos
valores autênticos de nossa Nação e de nossa raça e se equivocariam
quem chegasse a supor que a ação do Governo Provisório pudera inspirarse nas doutrinas da extrema esquerda.
Nacionalistas no mais alto e mais amplo dos sentidos, todas as virtudes de
nosso povo, seu gênio, seu espírito e suas vocações fundamentais
encontrarão em nossa própria ação o ambiente propício que necessitam
[...].
O Exército da Nação será reorganizado de tal modo que ao mesmo tempo
de garantir a estabilidade da paz interna seja o campo de uma organização
moderna e cientifica que zele pelos direitos da Nação e da seguridade
exterior.
Pode ter o povo paraguaio a certeza que há voltado a entrar no Palácio de
López o espírito e o gênio imortal de nossa raça e que, de hoje em diante, o
Paraguai tomará o rumo definitivo que o conduzirá à prosperidade e à
grandeza e ao cumprimento de seus grandes destinos.’
(FARINA, 2013, p. 40, 41, tradução nossa)217
216

Oficial militar alemão de uma família de oficiais militares. Ele foi a principal figura militar da Bolívia
durante as duas décadas anteriores à Guerra do Chaco
217
‘[...] La Revolución Libertadora triunfante nos há impuesto la responsabilidad de presidir el Primer
Gobierno de nuestra era, en la que se desarrollará en toda su plenitud la pujanza de nuestra
nacionalidad y de nuestro pueblo.
Gobierno de la liberación para los oprimidos y para los débiles, el Gobierno provisional ha de fijar su
más reflexiva atención en la solución de los problemas que afectan a nuestras masas campesinas y
obreras.
Gobierno de justicia y de comprensión para todos los ciudadanos, las necesidades populares y la voz
de los pobres y de los humildes han de encontrar el más franco apoyo en los hombres puestos por la
Revolución al frente de los destinos del país.
[...] No vamos al desquício ni a la anarquía. Vamos a la reconstrucción nacional y a la organización
del Nuevo Estado Paraguayo que há de ser la representación genuina de nuestras realidades
nacionales y el órgano adecuado para dar satisfacción a las aspiraciones históricas de nuestro
pueblo.
La tranquilidad interna está solidamente asegurada y el triunfo de los ideales de la Revolución
descansa sobre la voluntad de todo el pueblo y el Ejército de la Nación.
[...] La obra renovadora de la Revolución se asienta sobre el respeto de los valores auténticos de
nuestra Nación y de nuestra raza y se equivocarían quienes llegaren a suponer que la acción del
Gobierno Provisional pudiera inspirarse en las doctrinas de la extrema izquierda.
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Em sua primeira declaração para a imprensa internacional, Rafael Franco
profere as seguintes palavras, de acordo com Salomoni:
‘A estrutura do novo Estado paraguaio será uma expressão tão fiel como
seja possível da fisionomia e da realidade orgânica natural de nossa nação.
Não copiaremos nenhuma das constituições atuais, mas aproveitaremos as
experiências de todas elas e daremos à nova organização nacional, ao
mesmo tempo que o espírito da época, a essência de nosso Povo e nossa
raça. Nesse sentido o Estado paraguaio não será comunista, nem fascista,
nem racista e não adotará as formas políticas mencionadas’. (SALOMONI,
1981, p. 52, tradução nossa)218

Rafael Franco é considerado por Farina (2013) como um “produto de um
processo social, político e econômico”, colocando-o como um dos principais líderes
na história do país. Como constatamos em seus discursos, povo e exército
caminhariam lado a lado, e o nacionalismo e a busca por justiça social seriam pilares
fundamentais do novo governo. Cabe um aprofundamento para verificar se no
campo prático isto se realiza.
O NOVO GOVERNO
REFORMAS POLÍTICAS, SOCIAIS E ECONÔMICAS
Após a instalação do gabinete revolucionário e da definição das linhas
ideológicas da Revolução de Fevereiro, o governo decide pôr em prática o que havia
pretendido. De acordo com Salomoni (1981) são muitas as ações tomadas pelo
novo governo que demonstram a permanente preocupação em desenvolver o povo
em todos seus níveis, aspectos e necessidades. A primeira ação a darmos destaque
é consequente do decreto nº 1060 de 5 de maio de 1936, que aborda a problemática
em torno da distribuição de terras aos camponeses e o controle de latifúndio. Sua
razão decorre do novo sentido ao direito de propriedade trazido pela Revolução, pois
nesse momento passa-se a reconhecer sua função social, surgindo dela deveres e
obrigações ante a sociedade. Conforme Farina (2013) a Lei de Reforma Agrária
consistia em fornecer solo às famílias produtoras, buscava transformar o simples
cultivador em um proprietário identificado com seu solo. Milhares de hectares de
terra nas localidades de Caraguatay, Villarrica, Caazapá, Sapucay, Quiindy,
Encarnación, Villa del Rosario, Iturbe e Alto Paraná, por exemplo, seriam destinados
à diversas famílias produtoras. De acordo com Farina:
Nacionalistas en el más alto y en el más amplio de los sentidos, todas las virtudes de nuestro pueblo,
su genio, su espiritu y sus vocaciones fundamentales encontrarán en nuestra propia acción el
ambiente propicio que necesitan [...].
El Ejército de la Nación será reorganizado de tal modo que al par de garantir la estabilidad de la paz
interna sea el plantel de una organización moderna y científica que custodie los derechos de la
Nación y la seguridad exterior.
Puede tener el Pueblo paraguayo la certeza que há vuelto a entrar en el Palacio de López el espíritu y
el genio inmortal de nuestra raza y que, de hoy adelante, el Paraguay tomará el cauce definitivo que
lo conducirá a la prosperidad y a la grandeza y al cumplimiento de sus grandes destinos.’ (FARINA,
2013, p. 40, 41)
218 ‘La estructura del nuevo Estado paraguayo será una expresión tan fiel como sea posible de la
fisonomía y de la realidad orgânica natural de nuestra nación. No copiaremos ninguna de las
constituciones presentes pero aprovecharemos las experiencias de todas ellas y daremos a la nueva
organización nacional, al mismo tiempo que el espíritu de la época, la sustancia medular de nuestro
Pueblo y nuestra raza. En tal sentido el Estado paraguayo no será comunista, ni fascista, ni racista y
no adoptará las formas políticas referidas’. (SALOMONI, 1981, p. 52)
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[...] O governo revolucionário decretou a formação do Conselho da Reforma
Agrária, de modo a que este ditasse ao Poder Executivo a superfície de
terras, não superior a dois milhões de hectares, a ser desapropriadas com o
propósito de lhe conferir finalidade social. Essas terras deviam ser aptas
para a colonização, a exploração agrícola e com acessibilidade às estradas.
Somente eram objeto de exploração as terras com títulos de propriedade
precários ou aquelas não exploradas racionalmente por seus proprietários.
(FARINA, 2013, p. 59, tradução nossa)219

Em continuidade a isto, com base em Salomoni (1981) e Farina (2013),
vemos que houve preocupação em levar a formação adequada para as zonas rurais,
com o desenvolvimento de escolas nestas áreas. Seriam criadas Escolas
Agropecuárias, funcionando em diversas regiões, oferecendo dois cursos anuais,
juntamente com a admissão de alunos internos e externos. Ainda no âmbito
educacional, de acordo com Farina (2013), nos deparamos com a criação de
diversas escolas e instituições, destaque para a Faculdade de Odontologia e a
Escola de Artes e Ofícios, este último com o objetivo de alojar jovens aprendizes nos
ramos de carpintaria, tapeçaria, tipografia, cerâmica, pinturas, entre outros. No que
se refere ao âmbito econômico, com base em El Pueblo (2019), destaca-se a
criação do Banco da República do Paraguai, hoje Banco Central do Paraguai, e a
tentativa de fazer com que o Estado atuasse diretamente na perfuração petrolífera.
Também visando ajustar a economia paraguaia, foi congelado, durante um ano, os
preços de aluguel e arrendamentos, somado a isto, é estabelecido que os salários
deveriam ser pagos em dinheiro e não em vales, como vinha sendo feito em
algumas localidades.
Crendo que a saúde do povo era um dos deveres primordiais do Estado, criase o Ministério da Saúde, visando a preservação da saúde do povo. Conforme
Salomoni (1981) e Farina (2013) em 15 de junho de 1936 foi aprovada a Lei
Orgânica de Saúde Pública, promovendo a saúde em geral, prestando a assistência
médica para a população de todo o país. Seguramente uma das principais reformas
foi no campo trabalhista, com a criação do Departamento Nacional do Trabalho, a
qual regularia os problemas decorrentes das relações entre patrões e trabalhadores
e estabeleceria direitos antes não reconhecidos. Através de decreto, obrigava-se o
cumprimento progressivo de diversas regras, entre elas: a liberdade de
sindicalização, definição da jornada de trabalho de 8 horas diárias ou 48 semanais, o
direito ao descanso dominical, direito à assistência sanitária e à indenização por
acidentes de trabalho, direito à organização de cooperativas, regulamentação do
trabalho da mulher e assistência à maternidade, entre outros pontos. É importante
destacar que as propostas do novo governo eram diferentes do que era proposto por
um modelo marxista propriamente falando, pois na prática não se buscou retirar das
mãos dos capitalistas os meios de produção, mas buscou-se criar procedimentos
conciliatórios entre patrões e trabalhadores. Outra marca importante por parte do
novo governo veremos quando analisarmos o aspecto nacionalista derivado dele.
NACIONALISMO PARAGUAI: FORTALECIMENTO DO ORGULHO NACIONAL

219

[...] El gobierno revolucionario decreto la conformación del Consejo de la Reforma Agraria, de
modo a que este dictamine al Poder Ejecutivo la superficie de tierras, no mayor a dos millones de
hectáreas, a ser expropriadas con el propósito de otorgarle finalidad social. Esas tierras debian ser
aptas para la colonización, la explotación agrícola y con acessibilidad a las vías de comunicación.
Solo eran objeto de expropiación las tierras con títulos de propriedad precarios o aquellas no
explotadas racionalmente por sus propietarios. (FARINA, 2013, p. 59)
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O novo governo buscava implantar um nacionalismo que fizesse com que o
orgulho nacional fosse retomado, orgulho que se encontrava enfraquecido após a
Guerra da Tríplice Aliança, mesmo após a vitória na Guerra do Chaco. Conforme
Cáceres (2015) a história do Paraguai levava à afirmação do nacionalismo, e com o
governo do Coronel Rafael Franco inaugurou-se um período caracterizado pela
adoção do nacionalismo como política de Estado, substituindo assim o já saturado
regime liberal. De acordo com Salomoni (1981) o nacionalismo então proposto
visava um lúcido exame sobre os homens, o passado e o futuro do Paraguai. Uma
forma de trazer unidade e demonstrar a igualdade de possibilidades para todos os
paraguaios. Farina (2013) acredita que o nacionalismo proposto não deva ser
equiparado a um chauvinismo, mas deva ser considerado como um “nacionalismo
benéfico”, que busca um resgate das velhas glórias nacionais. Vemos que dias após
a chegada ao poder uma das primeiras medidas foi a criação de uma comissão em
homenagem ao Marechal Francisco Solano López Carrillo 220, retificando os decretos
existentes contra a figura do Marechal, e declarando-o como herói nacional.
Abordando um pouco mais esta questão, Lima (2015) compreende que como forma
de legitimar a nova ordem política usufruiu-se de princípios revisionistas:
Com a vitória do movimento, a consequente retirada dos liberais do poder e
o início da implantação de uma nove a ordem política, a exemplo do
ocorrido na reconstrução nacional após da Guerra da Tríplice Aliança,
apresentou-se necessário a adoção de fontes de legitimidades diferente dos
utilizados pela ordem política anterior, ou seja, a liberal. Nesta ocasião, os
preceitos oferecidos pelo revisionismo histórico se apresentaram
perfeitamente adequados à necessidade do momento. Sendo assim, os
princípios revisionistas foram adotados pela nova ordem política [...].
[...] Logo, sob seu comando o Decreto de 17.08.1869 que designou Solano
López como traidor foi retificado, e em 1° de março de 1936 através de
outro decreto Solano López foi declarado herói nacional e, juntamente com
José Gaspar de Francia221 e Carlos Antonio López222, foi nomeado prócer
da nação paraguaia em setembro do mesmo ano. A partir de então, 1° de
março passaria a figurar no calendário oficial como feriado nacional
marcando o aniversário do ocorrido em Cerro Corá e como dia dos heróis
nacionais. Além disso, Rafael Franco ordenou a finalização da construção
do Panteão Nacional dos Heróis, que originalmente havia sido planejado
como um oratório dedicado à Virgem de Assunção, obra que foi
encomendada por Solano López, mas que como consequência da Guerra
da Tríplice Aliança não foi finalizada e permaneceu assim até a retomada
das obras pelo governo de Franco. Ademais, Rafael Franco também
ordenou o resgate dos supostos restos mortais de Solano López de Cerro
Corá, onde este supostamente foi morto pelo exército aliado. Tais restos
mortais foram transferidos para o Panteão Nacional dos Heróis, mais tarde
se juntou a este os restos mortais de Carlos Antonio López e uma urna
representando Francia, já que seu corpo teria sido violado alguns anos após
sua morte. (LIMA, 2015, p. 22, 23)

Como Salomoni (1981) salienta, o primeiro oficial morto no Chaco, o Tenente
Adolfo Rojas Silva, seria declarado herói nacional. Diversos lugares públicos
passariam a ser nomeados em homenagem a personalidades importantes na
história do país, e para fins de valorização da história, através do decreto nº 10.680,
220

Segundo presidente constitucional da República do Paraguai, exercendo o cargo de 1862 até sua
morte em 1870. Foi comandante das Forças Armadas e chefe supremo do seu país durante a Guerra
da Tríplice Aliança.
221 Teólogo, advogado, revolucionário e político paraguaio, nascido em 1766, vindo a morrer em 1840.
222 Político paraguaio, primeiro presidente constitucional da República do Paraguai. Era pai de
Francisco Solano López. Nascido em 1790, vindo a morrer em 1862.
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se declarava parte do patrimônio nacional as ruínas e obras de arte coloniais, como
também os sítios e objetos arqueológicos e paleontológicos. Os antes
menosprezados pelos governos anteriores, os veteranos da Guerra da Tríplice
Aliança, passariam a ter um aumento em suas pensões, assim como os aleijados na
Guerra do Chaco, que agora passariam a usufruir de uma pensão. Farina (2013)
destaca estes últimos pontos, como também a criação do Patronato Nacional dos
Indígenas:
Os ex-combatentes das duas guerras internacionais que travou o Paraguai
obtiveram uma especial atenção do governo revolucionário. Os oficiais e
soldados da Guerra de 1870 foram beneficiados com um aumento
significativo de suas pensões, como assim também um número importante
deles foram promovidos ao grau imediato superior, a fim de equiparar suas
gratificações.
Os mutilados e aleijados da Guerra do Chaco, para ser compensados em
parte pelo imenso sacrifico realizado, receberam pensões pela perda de sua
capacidade de trabalho, seja por lesões traumáticas ou por enfermidades
contraídas em serviço.
[...] Os aleijados foram credores de pensões, privilégios e honras, como
assim também das peças ortopédicas necessárias foram custeadas pelo
erário público. O tratamento médico e as intervenções cirúrgicas foram
gratuitos em todos os hospitais públicos do país.
A defesa dos indígenas não escapou da ação do governo do coronel Rafael
Franco, prova disso é a assinatura do decreto governamental por ele que
criou o Patronato Nacional dos Indígenas. Melhorar a existência dos
aborígenes e incorporá-los de maneira sustentada à vida civilizada foi a
causa desta política. Um antecedente diz respeito aos importantes serviços
prestados pelos povos autóctones do Chaco durante a guerra com a Bolívia
[...]. (FARINA, 2013, p. 57, tradução nossa) 223

Em nome do nacionalismo, com base em El Pueblo (2019), é mantido uma
férrea postura nas negociações envolvendo a questão do Chaco, com o governo não
admitindo ceder nenhum território conquistado pelo exército paraguaio durante o
conflito. Também para fins do fortalecimento do nacionalismo e do orgulho nacional,
conforme nos traz Cáceres (2015), houve o decreto de nº 2118, de 18 de junho de
1936, o qual estipulava normas para o ensino nacionalista nas instituições
educativas. Complementando e exemplificando isto, Farina (2013) salienta que a
partir deste decreto as instituições educativas deveriam disponibilizar conferências
nas quais se interpretasse o “verdadeiro nacionalismo” e exaltasse o “sentimento
nacionalista paraguaio”. Seria instituído um Conselho Diretivo da Educação, cujo
propósito seria administrar os interesses da educação em seus diversos níveis de
ensino. Retomando a Cáceres (2015), podemos verificar a acentuação de ideias de
223

Los excombatientes de las dos guerras internacionales que sostuvo el Paraguay, obtuvieron una
especial atención del gobierno revolucionario. Los oficiales y soldados de la Guerra de 1870 fueron
beneficiados con un aumento significativo de sus pensiones, como así también un número importante
de ellos fueron ascendidos al grado imediato superior, a fin de equiparar sus gratificaciones.
Los mutilados y lisiados de la Guerra del Chaco, para ser compensados en parte por el inmenso
sacrificio realizado, recibieron pensiones por la perdida de su capacidad de trabajo, sea por lesiones
traumáticas o por enfermedades contraídas en servicio.
[...] Los lisiados fueron acreedores de pensiones, privilegios y honores, como así también de las
piezas ortopédicas necesarias fueran costeadas por el erario público. El tratamento médico y las
intervenciones quirúrgicas fueron gratuitos en todos los hospitales públicos del país.
La defensa de los naturales no escapo a la acción del gobierno del coronel Rafael Franco, prueba de
ello es la firma del decreto gubernamental por el que se creó el Patronato Nacional de los Indígenas.
Mejorar la existencia de los aborígenes e incorporarlos de manera sostenida a la vida civilizada fue la
causa de esta política. Un antecedente tuvo con que ver con los importantes servicios prestados por
los pueblos autóctonos del Chaco durante la guerra con Bolivia [...]. (FARINA, 2013, p. 57)
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“raça”, “unidade” e “identidade nacional”, visando atrair a massa popular. Conforme
salienta:
A tarefa de alcançar a identidade e a unidade nacional girou em torno da
reconstrução da nacionalidade e para isto foi de suma importância a
utilização de todo tipo de símbolos e elementos que lhe conferissem poder
ao nacionalismo, nesse trabalho constante de engendrar sentimentos que
alcançassem o sentido de pertencimento dos indivíduos à uma comunidade
específica. (CÁCERES, 2015, p. 163, tradução nossa)224

Com base em Salomoni (1981) e Peralta (1982) compreendemos que embora
o nacionalismo fosse algo fortemente trabalhado pelo novo governo, nenhuma forma
de discriminação emanava dele. O nacionalismo proposto se postava contra os
interesses oligárquicos e o imperialismo, sem que isso significasse xenofobia. Sua
fundamentação se encontrava na igualdade social e na libertação nacional. Peralta
considera como sendo um nacionalismo “defensivo”, “libertário” e “antientreguista”.
ERROS DO GOVERNO E O GOLPE LIBERAL
Embora tenha realizado consideráveis mudanças e tivesse posto em prática
ações que de fato viriam a trazer justiça social ao povo paraguaio, também muitos
foram seus erros, os quais fariam com que o governo tido como revolucionário
durasse menos de dois anos no poder. O novo governo teria dificuldades em manter
a unidade que havia logrado êxito à revolução. Como aborda Cáceres (2015) o
governo encabeçado por Rafael Franco teria duração de um ano e seis meses e
falharia no objetivo de estruturar um partido político que reunisse e respondesse os
interesses dos veteranos de guerra, dos operários, dos estudantes e dos
camponeses. Desavenças com o governo, e mesmo internamente, impossibilitariam
isto. Para Farina (2013) e Flecha (1995) isto se deve a forma como se formou o
novo governo, o qual se constituiria por indivíduos das mais diversas vertentes
políticas, muitas vezes antagônicas. Além disso, a maioria de seus ministros
provinha do meio intelectual, não tendo consciência da realidade do povo paraguaio,
nem mesmo influência sobre ele. Conforme aborda:
Pode-se dizer que o Gabinete estava representado por adeptos das mais
variadas, e em alguns casos irreconciliáveis, linhas políticas. Os irmãos
Freire Estévez, apologistas do fascismo, Stefanich, impulsionador da
‘democracia solidarista’, Bernardino Caballero, admirador do nacional
socialismo, e Jover Peralta, um radical que se tornou socialista. Não foram
designados responsáveis por pastas de Estado os chefes do movimento de
fevereiro, os tenentes coronéis Smith e Recalde, nem da Associação de Excombatentes da Guerra do Chaco que elevaram Franco à posição de
Primeiro Magistrado. (FARINA, 2013, p. 45, tradução nossa)225

224

La tarea de lograr la identidad y la unidad nacional giró en torno a la reconstrucción de la
nacionalidad y para ello fue de suma importancia la utilización de todo tipo de símbolos y elementos
que le confieren poder al nacionalismo, en ese trabajo constante de engendrar sentimientos que
logren el sentido de pertenencia de los individuos a una comunidad específica. (CÁCERES, 2015, p.
163)
225 Se podría decir que el Gabinete estaba representado por adhrentes de las más variadas, y en
algunos casos irreconciliables, líneas políticas. Los Hermanos Freire Estévez apologistas del
fascismo, Stefanich, propulsor de la ‘democracia solidarista’, Bernardino Caballero, admirador del
nacional socialismo, y Jover Peralta, un radical devenido a socialista. No fueron designados
responsables de carteras de Estado los jefes del movimento de febrero, los teniente coroneles Smith
y Recalde, ni de la Asociación de Excombatientes de la Guerra del Chaco que elevaron a Franco al
sitial de Primer Magistrado. (FARINA, 2013, p. 45)
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A revolução que se iniciou com forte sustento popular começava a declinar,
excluindo indivíduos e setores que haviam a tornado possível. Na visão de Soler
(2007), embora o novo governo estivesse alinhado no que se refere ao nacionalismo
e ao antiliberalismo, ele não seria capaz de superar as contradições existentes
dentro de um gabinete tão eclético politicamente. Para Peralta (1982) havia à frente
do governo muitos indivíduos que careciam de “consciência revolucionária”. Muitos
ministros detinham concepções mais retóricas do que propriamente cientificas, tendo
preocupações excessivamente acadêmicas ou pessoais. Embora imbuído de boa
vontade e pautado no nacionalismo, o novo governo não foi capaz de estruturar-se
de uma forma que lhe permitisse manter o poder. Na opinião de Farina (2013)
Rafael Franco não foi capaz de consolidar um projeto e cometeu o erro de não se
“agarrar” a setores que poderiam lhe dar sustentação política. Depois de chegar ao
poder o novo governo cometeu o erro de se considerar autossuficiente, não
construindo a comunhão e o consenso político necessários. Quinteros (2017) analisa
aspectos relevantes que culminaram no enfraquecimento do governo, destacando: o
isolamento do governo, as frustradas negociações diplomáticas e acima de tudo o
decreto de lei nº 152, que suspendia as atividades partidárias e que acabava
identificando o movimento com as experiências totalitárias europeias. O decreto,
conforma Flecha (1995), é um conjunto representativo do fascismo, considerando o
decreto um forte golpe contra o movimento operário e os setores de esquerda.
Sobre ele Farina (2013) salienta o que levou a sua impopularidade, nele
encontravam-se artigos que proibiam as atividades sindicais e político partidárias,
com exceção das que partissem do próprio governo. A ideia consistia em
estabelecer uma estrutura com um partido único. Somado a isto, também se
restringiu, através do Ministério do Interior, o acesso à informação, “amordaçando” a
imprensa. Conforme Farina:
[...] O Decreto 152 pervertia o objetivo original da Revolução de derrubar o
sistema excludente de uma minoria oligárquica por um regime que
aprofundasse as reformas nas esferas econômica, social e também política.
A veia totalitária da revolução a afastava dessas aspirações. De repente
pairava sobre a República a sombra da tirania com a proibição da ação
sindical, a formação de uma polícia política, a censura à crítica jornalísticas
e o mais grave, a marginalização dos chefes militares que arriscaram sua
carreira em prol de instalar uma verdadeira revolução no Paraguai.
(FARINA, 2013, p. 63, tradução nossa)226

Como salientado, aos poucos o descontentamento popular crescia, afastando
do governo muitos militares, estudantes e operários. Como Farina (2013) e Peralta
(1982) analisam, manifestações e até mesmo uma greve geral, dirigidas em grande
parte pelo Partido Comunista Paraguaio, eclodiriam, tendo o governo que as
reprimir. Enquanto isso uma briga por hegemonia enfraquecia o governo, de um lado
o Dr. Bernardino Caballero, Ministro das Agricultura e do outro Dr. Juan Stefanich,
Ministro das Relações Exteriores, ambos buscavam influenciar Rafael Franco.
Caballero acreditava em um processo revolucionário sobre uma base sólida, com
forte apoio do Partido Colorado, enquanto Stefanich, não crendo nos partidos
226

[...] El Decreto 152 pervetía el objetivo original de la Revolución de suplantar el sistema excluyente
de una minoria oligárquica por un régimen que profundasse las reformas en las esferas económica,
social y también política. La vena totalitaria de la revolución le apartaba de essas aspiraciones. De
pronto se cernía sobre la República la sombra de la tiranía, con la prohibición de la acción sindical, la
conformación de una policía política, la censura a la crítica periodística y lo más grave, la marginación
de los jefes militares que arriesgaron su carrera en pos de instalar una verdadera revolución en el
Paraguay. (FARINA, 2013, p. 63)
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tradicionais, propunha a criação do Partido Nacional Revolucionário. Carecendo de
articulação política o presidente decidiu apoiar, e seguir, Stefanich e seu
pensamento, com isso se apoiando fortemente na Liga Nacional Independente, setor
minoritário dentre os que fizeram parte da revolução de fevereiro. Além da Liga,
Franco também consegue manter apoio de parte do setor de ex-combatentes,
líderes sindicais e intelectuais de retórica nacionalista. Porém, virando as costas
para boa parte da ala militar e das organizações políticas tradicionais.
Juntamente a isto, com base em Farina (2013), o governo vai tentando
estruturar um partido, o qual vai ganhando forma a partir de 15 de novembro de
1936, quando no Teatro Nacional, um número importante de trabalhadores,
camponeses, estudantes e intelectuais dão os primeiros passos na estruturação da
União Nacional Revolucionária (UNR). Embora o claro descontentamento popular,
juntamente da perda de muitos aliados, é importante percebermos que um forte
apoio permaneceu, com muitas pessoas aderindo ao que estava sendo proposto,
muitos provenientes da Confederação Nacional de Trabalhadores, da União de
Intelectuais e Artistas, da União Feminina do Paraguai, e da já citada Associação de
Ex-combatentes. Conforme Flecha (1995), complementando os estudos de Farina
(2013), eis o cenário que se criou: imprensa censurada, o Partido Comunista
proibido, tendo os principais líderes sido deportados do país e membros do Partido
Colorado perseguidos e presos. Este olhar do governo, de enxergar inimigos por
toda a parte, agravou a crise social e econômica que desde muito tempo assolava o
Paraguai, e com isso a União Nacional Revolucionária não se consolidaria, algo que
teria sido fundamental, pois a revolução assim teria uma plataforma própria,
podendo integrar futuramente o congresso, possibilitando com mais facilidade a
almejada reforma na Constituição e proporcionando continuidade ao governo.
No fim, com todo o cenário que se criou, em menos de dois anos, a
“Revolução Libertadora” chegaria ao seu término com o golpe de 13 de agosto de
1937, uma sublevação militar apoiada fortemente por liberais, muitos exilados. Sem
que houvesse grande reação governista, Franco é deposto, sem que seus aliados
pudessem fazer muito. Embora a sublevação tenha sido encabeçada principalmente
pelo Coronel Ramón L. Paredes, o poder recairia em Félix Paiva, um jurista adepto
do liberalismo. Na visão de Peralta (1982) mesmo que o movimento que levou à
revolução de fevereiro tenha carecido em muitos momentos de um programa e
unidade, e tenha adotado a partir de determinado momento um viés mais autoritário,
isto não diminuiu suas conquistas e realizações. O movimento embora não tenha
atingido grande alcance político nos anos que se seguiram, na atualidade reflete-se
no Partido Revolucionário Febrerista (PRF)227, deixou marcado um legado social de
extrema importância, não somente para o Paraguai, mas para toda a América
Latina.
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FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA: DIAS HÁ MUITO ESQUECIDO.
Marcos Rafael Guedes Cabral228
RESUMO: Este artigo apresenta um estudo sobre o envio das tropas brasileiras
para a Segunda Guerra Mundial. Aborda o que levou o então presidente Getúlio
Vargas a decidir a participação do Brasil no conflito, um assunto bastante
marginalizado pela historiografia brasileira. Ressalta, a peculiaridade do
recrutamento dos soldados brasileiros em uma nação onde a cultura belicista há
muito andava esquecida. Já se passava, mais de setenta anos da Guerra do
Paraguai. Neste contexto é criada a FEB (Força Expedicionária Brasileira). Em
pouco tempo os heróis brasileiros caíram no abandono e no esquecimento.
Palavra-chave: FEB; Força Expedicionária Brasileira; Segunda Guerra Mundial;
Getúlio Vargas.

INTRODUÇÃO
Histórias sobre conflitos armados são de certa forma muito romantizadas, por
conta das aventuras cercada de heroísmo e dramaticidade, assim como o terror e
tudo o que ele traz misturado em tristeza, suspense, alegria e em muitas vezes, até
final feliz.
Nos últimos cem anos, os relatos contatos de forma oral, por aqueles que
estiveram envolvidos diretamente nas guerras mais significativas de nossa história,
traz à tona uma compreensão do ponto de vista histórico, podendo assim, facilitar o
entendimento e alinhando a produção histórica literária que é fértil em material com
outros tipos de fontes, ressaltando os conflitos armados que marcaram a raça
humana.
Devemos ressaltar, que de acordo com Hobsbawn “a Segunda Guerra foi um
dos primeiros conflitos da Era da Guerra total” (1994, p. 29), na qual, o conflito
armado e suas consequências catastróficas chegavam de forma direta aos civis e às
pessoas comuns. Com isso, locais, cidades e toda uma sociedade foram aniquiladas
pelo o horror que a guerra trouxe. Todo tipo de artefato bélico foi usado em meio a
população, trazendo a guerra não somente para áreas mais afastadas, mas também
nas áreas urbanas. Canhões, aviões, morteiros, tropas e mais tropas levavam o
caos da guerra para o dia a dia da população civil. Em meio ao conflito, soldados
morriam junto às crianças, mulheres, idosos e alguns homens, homens esses que se
viam obrigados a serem soldados e deixarem seus lares. Continuando assim, uma
epopeia de horror e caos, para quem sabe um dia voltar para casa com um final
feliz.
“Mas assim se fizeram provas vivas de um momento de glória e superação
de seu povo, ainda que muitos tivessem do lado dos vitoriosos ou dos derrotados.
Muitas viram os momentos de ascensão do nazi-fascismo” (HOBSBAWM,1994,
p.157). Momento este, que caracterizou uma reação da democracia ainda que
tardia.
A Segunda Grande Guerra trouxe uma percepção diferente sobre o mundo,
trazendo inúmeras visões sobre o motivo que levou a eclosão do conflito, mas não
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só isso, também como quem está certo ou errado, sobre os heróis e bandidos e
quem realmente era inocente nesta guerra.
Em contraponto, há inúmeras quantidades de relatos escritos, por diversas
entidades civis e instituições militares, por gabinetes governamentais e por pessoa
que antes anônimas, porém testemunhas oculares, que assim transcreveram de
forma literária as experiências vividas na Segunda Guerra Mundial. Ainda assim,
existem as vozes daqueles que não tiveram a oportunidade de contar suas histórias,
suas vivências sobre o conflito que embora tenham participado ativamente,
tornaram-se apenas números ou placas de identificação nas estatísticas dos
exércitos.
Desta forma, teremos o exemplo do militar da FEB, passados mais de setenta
anos e a maioria das publicações sobre o assunto, são somente histórias de
combates na Segunda Grande Guerra. Exemplo disso é o livro “a FEB pelo seu
comandante” (MORAES,1946, p.65) de autoria do Marechal Mascarenhas de
Moraes, que foi comandante da FEB. Como sugere o título o livro, se trata da visão
de um oficial, onde se escreve sobre táticas de guerra, estratégia e organização do
exército. Outro exemplo, é o livro “a verdade sobre a FEB “do Marechal Lima
Brainer, que traz uma crítica sobro o comando da FEB, analisando batalhas e
estratégias de campo.
A ERA VARGAS E O BRASIL NA SEGUNDA GRANDE GUERRA.
Em grande parte dos principais livros escritos sobre a Segunda Guerra
Mundial, o que ocorre no período anterior ao conflito é pouco analisada, em boa
parte das obras apenas um pequeno volume, talvez não há interesse em contar
sobre esse período, que foi importante e tenso para militares, civis e governo. Muitos
leitores e até historiadores se prendem pelos fatos mais emocionantes da guerra, os
combates e os heróis neles existentes.
Contudo, o período que precede uma guerra é um momento onde pode ser
definido uma participação vitoriosa ou um grande fracasso para um exército e para a
Força Expedicionária Brasileira (FEB). Isso não foi diferente, pois já havia se
passado, mais de oitenta anos em que o Brasil havia participado de um conflito em
terras paraguaias.
FEB a caminho da Segunda Guerra Mundial
Em 15 de agosto de 1942, o Baependi navio mercante brasileiro, navegava
tranquilamente na costa entre Salvador e Maceió, quando foram sentidas
explosões em seu casco. Rapidamente, envolto na escuridão da noite, a
embarcação afundava com seus 73 tripulantes e 233 passageiros, sendo
124 militares” (SANDER, 2009, p. 97).

Dentre todos os tripulantes apenas trinta e seis sobreviveram para relatar os
horrores vividos naquela noite, na mesma noite outro navio Brasileiro, o Araraquara
que passava a trinta quilômetros de Aracaju, foi abatido, indo ao fundo do mar com
cento e trinta e um homens, que nem faziam ideia dos perigos que rondavam a
costa brasileira. Assim ocorrerem, os primeiros ataques ao território Brasileiro.
Até o incidente com o Baependi, outros doze navios foram a pique, em
fevereiro de 1942, o navio Buarque foi o segundo navio afundado por
submarinos, ele levava setenta e quatro pessoas e apenas uma pessoa
morreu. O primeiro foi o Cabedelo com cinquenta e quatro pessoas mortas,
ele vinha da base naval Americana de Nortfolk, todos os ataques deixaram
um saldo de mortos, destruição e medo. (SANDER,2009, p. 97).
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Podemos citar o relato de um desses soldados que tripulavam o navio Itagiba
e que foi torpedeado em 17 de agosto de 1942, o soldado de Artilharia, Pedro Paulo
de Figueiredo Moreira, assim descreveu aqueles momentos:
Embarcamos no dia 13 de agosto de 1942, às 13 horas, no armazém 13 do
cais do porto do Rio de Janeiro, no navio Itagiba, com destino a Olinda, em
Pernambuco.
O navio conduzia 119 passageiros, entre militares, senhoras, crianças e a
tripulação.
A viagem seguia tranquila, até chegarmos à altura do Farol de São Paulo,
mais ou menos a 30 milhas de Salvador, às 10 horas e 50 minutos do dia
17, no momento em que em estávamos almoçando, fomos surpreendidos
por uma violenta explosão e o estremecimento geral do navio, o que
determinou a queda dos objetos que se encontravam nos camarotes, além
da quebra de vidros, etc. Ouvíamos: “Fomos torpedeados, vamos para as
baleeiras! ”. Grande parte do navio ficou em destroços.
A princípio não sabíamos bem do que se tratava, mas logo, foi constatado
tratar-se de torpedeamento. Estabeleceu-se, naquele momento, pânico a
bordo, correria de um lado para outro, em busca de salva-vidas e em
direção às baleeiras, das quais poucas foram retiradas dos picadeiros e
lançadas ao mar, afundaríamos em cerca de dez minutos, enfrentando uma
forte ventania e um mar muito agitado. Após algumas horas de pavor e
nervosismo, surge um iate, parece-me enviado por Deus, o Araripe, que
presenciara o naufrágio do nosso navio e viera em nosso socorro,
recolhendo a bordo todas as vítimas, levando-nos para a cidade de
Valença, na Bahia. Nessa localidade, os feridos foram levados ao hospital e
os náufragos restantes colocados em casas de família, gentilmente
oferecidas pelos moradores, como também nos salões da prefeitura. Ao
chegarmos em terra, foi imediatamente organizada a lista dos
sobreviventes, notando-se a falta de onze tripulantes, inclusive o
comandante. Este apareceu no dia seguinte, acompanhado de um taipeiro.
Os passageiros desaparecidos, naquele momento, eram cerca de 25. Hoje,
sabemos que, naquele triste naufrágio, perdemos 36 brasileiros.
(BIBLIEX, 2001, Vol. I, p. 58)

O então sargento auxiliar de topografia Pedro Paulo, vai a Segunda Guerra
Mundial carregando em si as lembranças daquele dia em que seu navio havia sido
torpedeado. Está ação fora covarde e criminosa, mesmo em tempos de guerra, pois
atingir embarcações civis, desarmadas e sem condições de defesa é uma ação
condenável. Mas, para melhor entendermos o que levou os alemães a atacar navio
indefesos, iremos voltar alguns anos antes e compreender como se deram as
relações diplomáticas Brasileiras com os Estados Unidos, Itália e Alemanha.
Antes mesmo do surgimento do Estado Novo, ainda em 1937, Vargas
procurava maneiras de diversificação da produção Brasileira e angariar
novos mercados para assim estabelecer parcerias econômicas. É nesse
contexto, que a Alemanha surge como um favorável parceiro comercial, pois
vinha em uma substancial recuperação econômica e tinha total interesse
pelos produtos primários vindos do Brasil, que por sua vez aspirava entrar
na era industrial e gostaria de contar com o apoio do alemão. (SEITENFUS,
2003, p. 16).

Em relação a Itália os laços culturais eram fortes, marcados pela latinidade e
a boa relação diplomática entre os governos, no entanto, não possuíam uma
parceria econômica importante.
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Os Estados Unidos da América em 1936 colocam um final no panamericanismo coercitivo, que teve como característica a imposição militar e o pouco
diálogo entre os americanos e os governos da américa.
Com a implantação do Estado Novo, a uma mudança na política externa
brasileira, em meados de 1937 é estabelecido um regime corporativo e com uma
forte preocupação com fortalecimento do nacionalismo, essa fase também é
marcada pela tentativa criminosa de matar Getúlio Vargas dentro do palácio
Guanabara. Ainda nessa fase, começa uma lenta retomada de diálogo entre Brasil e
EUA. Dentro desse contexto, se esboça um plano de cooperação econômica.
“Paradoxalmente a Alemanha vinha costurando uma aproximação com o Brasil.”
(SEITENFUS,2012, p. 178).
A Alemanha acenava com a intenção de cooperação econômica, em troca de
neutralidade diplomática. Durante todo período que antecede a entrada do Brasil na
Segunda Guerra Mundial, existia um conflito ideológico entre gabinetes e os
interesses Americanos, representado por Osvaldo Aranha e os embaixadores dos
Estados Unidos da América no Brasil.
O governo possuía características de um regime forte, e muitos elementos
que faziam parte do governo, eram simpáticos a este tipo de regime. Um exemplo
disto, era o general Dutra, que era Ministro da Guerra, e o General Góes Monteiro,
Chefe do Estado Maior do Exército, ambos admiravam o poder e a disciplina do
regime alemão, muito antes do início da Segunda Grande Guerra.
Getúlio Vargas, tinha intenções dúbias sobre a quem apoiar. Na primeira
Conferência Pan-Americana realizada em Lima em 1940, até então o Brasil havia se
decidido manter-se neutro.
Vargas decretara que o Brasil não seria conivente e não iria tolerar atos
militares no território nacional, bem como não apoiaria a passagem de
aeronaves e navios pelo Brasil que estivessem a caminho da Europa para
participar da guerra. A Alemanha via com bons olhos está neutralidade, pois
isto enfraquecia o EUA. (SEITENFUS, 2012, p. 176).

Até que em 1941, enfim o Brasil saia da posição dúbia, para se juntar a toda
América Latina e se alinhar com os Norte Americanos em defesa do continente e
contra o avanço do nazi-fascismo em todo mundo.
Assim finalmente o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial.
O começo da mobilização
“A guerra já estava em curso a algum tempo na Europa, na Ásia e na vizinha
África, com tudo, o Brasil ainda não possuía uma força armada pronta para defender
seu território, tampouco enfrentar de igual para igual os exércitos Alemães e
Italianos.” (SEITENFUS,2012, p. 290-291). Naquele momento a preocupação
principal era a defesa da costa marítima, pois seria a atitude mais viável de se
executar a curto prazo.
O General Mascarenhas de Moraes, então comandante da FEB, chamou os
ataques de submarinos Alemães a costa brasileira de traiçoeiros e fez
imprescindível a ação do governo em defender a costa brasileira.
“Ficou decidido, então que o Brasil enviaria três divisões de infantaria,
parecido com o modelo americano, sendo que a primeira infantaria teria que está
pronta para o combate em dezembro de 1943” (BRANCO,1944, p.52), os Estados
Unidos enviaram material e oficias para treinamento da tropa, ficou acertado que o
Brasil seria incorporado ao exército Americano, mas que desfrutaria de um comando
independente.
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“Ainda era um problema o treinamento dos soldados brasileiros, alguns nem
tiveram o devido curso e aqueles que tinham, traziam ainda as táticas e técnicas da
escola militar francesa”. O próprio General Mascarenhas de Moraes (comandante da
FEB), relata em seu livro de memorias (MATTOS, 1983, p.123).
Na primeira divisão foi escolhido para comandar o General de divisão João
Baptista Mascarenhas de Moraes, que já havia participado junto dos
americanos da defesa do Nordeste, ele tinha um perfil durão, enérgico,
austero e muitas vezes inflexível. Mascarenhas era um homem de respeito
e capaz para a responsabilidade que acabara de aceitar. A ele foi
designado o comando da primeira divisão da FEB, com a partida para
guerra e o cancelamento da formação das outras duas divisões.
Mascarenhas de Moraes se tornou comandante de toda força. Segundo
Izecksohn (MORAES,2001, p. 2).

O serviço militar era obrigatório no Brasil, isso já vinha desde da Guerra do
Paraguai. Já Celso Castro aborda o assunto afirmando que
O sistema de sorteio militar foi instituído em 1916 e tinha a intenção de
selecionar jovens independente de sua posição social ou econômica, mas
esse sistema só teve êxito em 1930, quando se começou a exigir o
certificado de reservista para concorrer a cargos públicos e punições mais
severas para os desertores e os insubmissos (CASTRO, 2005, p. 9-10).

A FEB PARTE PARA GUERRA
Em 1944, a FEB ainda permanecia em terras brasileiras, muito atrasada em
sua formação. “Lembremos que existia um trato com os americanos, que
deveríamos estar em combate prontos ao final de 1943” (MACCANN,1944, p.277).
No entanto na formação da tropa, ainda existiam muitos problemas. Muito
preocupado, o General Mascarenhas de Moraes, determinou a concentração de
tropa na Capital Federal para reunir a FEB antes de seguir para guerra, afim de
nivelar as instruções com o apoio de oficias Norte Americanos e de oficias
Brasileiros, que estagiaram nos EUA, No entanto, Mascarenhas de Moraes junto
com seus oficias , conhecia bem os estágios de treinamento das tropas americanas
e tinha intenção de pôr em pratica todo conhecimento adquirido, mas antes havia a
necessidade de fornecer instruções básicas para a tropa brasileira e capacita-la
fisicamente para as ações de combate, como por exemplo: como manusear os
novos armamentos, como utilizar o matérias como minas terrestres, radio
comunicação e as novidades na área medica. Isso tudo afim de deixá-los
preparados para trabalhar em conjunto com outras tropas. Lima Brayner, que
naquela época era coronel, posteriormente criticou o que chamou de “inexperiência,
primarismo e falta de objetividade” (BRAYNER,1968, p. 41-42).
O tenente José Conrado de Souza, 3° sargento naquela época, que serviu no
depósito de pessoal fez a seguinte afirmação:
O nosso preparo no Brasil foi, basicamente, treinamento físico. Muito pouco
de Preparação psicológica. Naquele tempo não havia psicólogo no Exército.
Aproveitavam alguns oficiais que tinham conhecimento do assunto e, então,
eles nos orientavam. Lembro que quando eu estava no Esquadrão ficamos
um mês fazendo treinamento físico. Entrávamos em forma, corríamos,
nadávamos, treinávamos defesa pessoal, voltávamos para o acampamento,
comíamos e dormíamos. Assim era nossa vida. Depois o Esquadrão saiu e
foi para o Morro do Capistrano e nos instalamos num galpão enorme com
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beliches, sanitários, etc. Ficamos muito mal acomodados. A instrução era
igual à do quartel. Para mim, especificamente, muito pouco foi ensinado. Eu
sei que alguns tiveram instrução mais adequada, mas eu não. Eu era
sargento e achavam que, por ter cursado a Escola de Moto mecanização, já
conhecia o armamento que iríamos usar na guerra. Armamento que acabei
não usando porque eu fui para o setor de transporte. O que sabíamos
transmitíamos aos soldados em nossas instruções. Havia um ou dois
sargentos americanos que nos ajudavam. Mas só aqueles que possuíam
algum conhecimento de inglês é que tinham capacidade para entender. Eu
lembro, por exemplo, da palavra click. Nós sabíamos que para regular a
alça de mira da arma dava-se dois, três ou quatro clicks. Mas não sabíamos
o que era click. O americano foi quem nos ensinou isso.
Ali nós ficamos cuidando das viaturas e ministrando instrução;(BIBLIEX,
2001, p. 83).

Estavam previstas instruções de guerra comandadas por Mascarenhas de
Moraes ao chegar na Itália, afim de corrigir erros que haviam sido feitos nos
treinamentos no Brasil. Embora tenha admitido o fraco desempenho da maioria dos
homens, o Brasil tinha pouco tempo agora para erros, pois tinham ficado mais de 1
ano para se reunir e 6 meses confinados em treinamentos no Rio de Janeiro, a FEB
estava pronta e mesmo tendo vários desafios pela frente era hora de superação de
cada um . A guerra enfim estava próxima.
ENFIM CHEGOU A HORA: O EMBARQUE
Foram pelo menos seis meses de treinamentos exaustivos e intensos,
desfiles de tropa formadas e discursos efusivos enaltecendo nossos batalhões que
iriam então defender a pátria ultrajada. A guerra, porém estava a cada dia mais
distante do sentimento de cada brasileiro, os afundamentos cessaram em outubro
de 1943 (BRANCO, p 56), o perigo para o brasileiro estava longe: Nos teatros da
guerra na Ásia e Europa. Mas o tempo corria na preparação da FEB e o temor é que
a presença brasileira fosse igual à da 1° guerra mundial, apenas no papel em forma
de uma declaração de guerra formal. Naquela oportunidade, houve o envio de uma
pequena frota, que foram acometidos pela gripe espanhola.
Então, provavelmente foi assim que surgiu a expressão: É mais fácil uma
cobra fumar que a FEB embarcar. “Não se sabe com certeza a origem desta dita
frase, mas uma coisa é certa, para o veterano Joaquim Silveira, a frase teria sido
lançada por elementos da 5° coluna com a intenção de desmoralizar a tropa”
(SILVEIRA, 1989. p. 124), a 5° coluna eram todos aqueles considerados
simpatizantes do eixo e contrários a posição do Brasil apoiando os aliados. A versão
mais provável da cobra fumando, segundo o autor, seria uma analogia de uma
propaganda de casa lotérica carioca que assim dizia: É mais fácil um burro voar, que
a esquina da sorte falhar. Por acaso, a propaganda começou a ser anunciada
justamente na época da formação da FEB, e devido sua popularidade começou a
ser utilizada pelos simpatizantes do eixo.
Alguns soldados veteranos contam que a origem da frase seria um caso de
um soldado brasileiro, que ao executar um serviço de sentinela na FEB, teria sido
pego por um oficial fumando um cigarro. Então, surpreendido o soldado teria jogado
o cigarro no chão. O oficial ao ver o brilho da brasa do cigarro, interpelou o soldado
e teria dito que era apenas uma cobra fumando no mato.
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Figura1 – Símbolo oficial da FEB

Fonte: Disponível em :<www.exército.gov.br/01inst/feb/imagens/banco/index1.htm.> Acesso em:15
Set 2005.

“Até Walt Disney, criador de personagens com zé carioca, Mickey Mouse e
Pato Donald, dentre outros também criou uma versão para a cobra fumando da
FEB”. (O Globo Expedicionário, 1945. p. 1), mas essa versão não caiu no gosto dos
brasileiros, por ser considerada por demais agressiva.
Figura 2 - Símbolo da FEB, por Walt Disney.

Fonte: SULLA, Giovanni; TROTA, Ezio, p. 18

No dia 24 de maio de 1944, data de grande importância para o exército
brasileiro, por se tratar do aniversário da batalha do Tuiutí, ocorrida na Guerra do
Paraguai (que até hoje é considerada a maior batalha campal da América do Sul), a
FEB desfilou pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, como uma tropa já formada e
pronta para entrar na Guerra. Então, o presidente Getúlio Vargas fez a despedida
oficial dizendo: “a esperança e a fé no Brasil no feliz desenlace da nobre missão que
a conduzira aos campos de batalha do velho mundo” (Moraes,2001, p. 32), mesmo
após o anuncio da despedida, ainda levaria um mês para que as tropas
embarcassem.
E finalmente em julho de 1944, só 1(um) mês após a invasão da Normandia,
que foi considerada a maior ofensiva militar de todos os tempos, começa assim a
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saga da FEB em terras estrangeiras, com o embarque de cinco mil homens que
seguiram para guerra no navio de guerra US General Mann.
O navio USS General Mann era uma fortaleza marítima, com capacidade de
transportar mais de 6000 homens, possuía uma defesa com artilharia e
radares modernos e atingia uma velocidade de até 28 milhas horarias, o
que para época era uma velocidade alta. Algo que facilitaria a fuga de um
submarino inimigo. (BRAYNER,1968, p. 59).

Apesar disto, a viagem da FEB foi escoltada por navios de guerra brasileiros.
O que representaria uma vitória para as Forças Armadas do Brasil, já tão
dependente dos americanos. Embora o estado maior e os comandantes da FEB
tentassem manter em sigilo o embarque, não houve uma despedida descente de
seus familiares. Até para aqueles que não voltariam, mas para casa, “foi um
desastre, pois o embarque no navio se deu no dia 30 de junho de 1944 e a partida
se deu em 02 de julho de 1944, ou seja, todos já sabiam que os brasileiros iriam
para guerra”. (BRAYNER, 1968, p. 83)
Antes do navio General Mann partir, o então presidente da república Getúlio
Vargas, fez um pronunciamento voltado para Força Expedicionária Brasileira,
falando sobre a gloria de lutar pela pátria e por um ideal e desejando boa viagem.
Mas o General Mascarenhas de Moraes aproveitou a ocasião para entregar uma
carta a Getúlio Vargas, nesta ele destacou os problemas para organizar e prepara a
FEB, um desabafo de um general, que assim escreveu:
(...) os óbices e dificuldades que na organização dessa grande unidade
encontramos, e território nacional, próximo dos poderes públicos e perto das
fontes provedoras, vantagens aliás neutralizadas em grande parte pelo
ambiente de incompreensão em que agíamos, levam-nos a admitir ou
recear dificuldades maiores, quando estivermos apenas ligados ao Brasil
pelo espírito e pelo coração. É desnecessário dizer que muito confiamos na
clarividência e patriotismo de V.Exa. e na ação vigilante e eficiente do
Exmo. Sr. Ministro da Guerra, mas, em regra, as determinações e decisões
governamentais são lamentavelmente retardadas pelos processos
burocráticos e a rotina de tempos de paz, que se não se justificam nestas
circunstâncias, já que o tempo é vital para todos nós e o brilho e eficiência
da representação militar brasileira no exterior vão depender da presteza e
oportunidade com que seja atendida em suas inúmeras e complexas
necessidades(...). Com alto apreço, respeito e distinta consideração,
subscrevo-me. Patrício amigo e admirador de V.Exa. (a) General J.B.
Mascarenhas de Moraes, comandante da 1ª Divisão de Infantaria
Expedicionária (SILVEIRA, 1989, p. 62).

O navio partiu e muito foram os medos e as dificuldades durante a viajem, o
desconforto, os enjoos. Havia o temor de até alguma interceptação do comboio por
aviões, navios ou submarinos. Temor esse reforçado por ter sido irradiada uma
notícia pela rádio BBC de Londres, que uma tropa brasileira se deslocava para
Europa. Lima Brayner cita: “a informação de que um esquadrão inimigo se
deslocava para Itália em direção aos brasileiros, mas por felicidade o inimigo
interceptado antes de chegarem ao comboio e aviões aliados garantiram a chegada
na Itália” (BRAYNER,2001, p. 103).
A CHEGADA ENFIM À ITÁLIA
No dia 16 de julho de 1944, o 1° escalão da FEB, abordo do USS General
Mann, chega na baia do porto de Nápoles, no sudoeste da Itália. Para os soldados
italianos e americanos, os soldados da FEB não passavam de mais um grupo de
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combatentes. Naquela campanha que já tinham consumido milhares de soldados
mortos somente na Itália, porém para os brasileiros, era um momento histórico para
o Brasil.
Na chegada a visão era de caos, eram navios semiafundados e destroços que
eram vistos em terra firme. O navio atracou e teve início do desembarque as 13h e
25 min e logo foram levados para cidade de Livorno, pois a outra parte da FEB, já se
encontravam em combate um pouco mais ao centro norte do país. Neste local não
era possível trafegar com grandes embarcações devido a destroços e a destruição
parcial do porto.
BRASILEIROS EM COMBATE GUERRA, HEROÍSMO E MORTE
Finalmente, um pouco mais de um mês da chegada do 1° escalão, a tropa
receberia com atraso todas suas armas, viaturas e equipamentos, assim recebendo
condições de trabalho e independência. “Mas nada foi fácil para FEB, nas primeiras
instruções, ocorreram as primeiras baixas com a explosão de uma mina terrestre
que feriram três militares da FEB que compunham uma patrulha do 6° RI”
(BRANCO,1950, p. 170-171).
A pouca experiência na condução de veículos militares, destreza essa
necessária para pilotar tais veículos durante a noite e com o terreno preparado pelos
inimigos, acarretaram nos primeiros acidentes fatais da FEB. Mas a chegada dos
materiais, como armamentos, equipamentos e transportes, já era possível colocar a
tropa em atividade.
O tempo era mais um inimigo contra a FEB. Era preciso um grande esforço
para estar à altura daqueles que já viam combatendo na guerra. Para isso, foi dada
prioridade nas instruções de tiro, de marcha a pé e treinamento físico, pois o terreno
era muito hostil e diferente ao que os homens estavam acostumados, geralmente
com muitas elevações e condições meteorológica adversas.
Depois de longos dez meses desde a concentração no Rio de Janeiro e de
dois meses de treinamentos na Itália, aquela parte da FEB, com apenas 5000
homens, estava considerada adestrada. Ainda que por força de necessidade do 5°
exército em continuar seu rumo para o norte da Itália, a decisão de colocar uma
tropa com quase nenhuma experiência em um setor que naquele momento parecia
tranquilo, ainda que mais adiante seria muito importante para os alemães.
Clark comentou: “Diante do que me foi dado ver, a mim e aos colaboradores
da arbitragem, não há mais o que esperar para lançar a FEB em combate. É uma
tropa adestrada, à qual só faltam as reações do inimigo.” (BRAYNER,1968, p. 147.),
Clark foi escolhido para comandar o recém-criado V Exército Americano na
campanha da África, obtendo importantes vitórias que o credenciaram para atuar na
invasão da Itália.
Clark foi citato por brasileiros como um homem simples e comunicativo. Vivia
em um pequeno trailer durante o conflito e procurava estar próximo aos seus
comandados dando-lhes condições para que lutassem.
“O destacamento FEB deu seu primeiro passo em forma de missão em 13 de
setembro de 1944 e constituía substituir elementos aliados do 2° batalhão do 370°
RI e o 434°grupo de Artilharia ante aérea, ambos Norte Americanos”
(BRANCO,1950, p. 191).
No final do dia 16 de setembro, o destacamento ocupava as regiões de
Massarosa e Bozzano, as duas primeiras localidades a ser liberadas por brasileiros.
Os alemães não tiveram reação nesse período, mas a partir, o contato foi
ficando cada vez mais tenso. Até que em 19 de setembro de 1944 ao conquistar o
Monte Prano e outras elevações próximas, a Força Expedicionária Brasileira sofreu
três baixas, em combate na Itália, mortos feridos por estilhaço de granadas lançadas
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pelo inimigo, eles eram do 6° RI., mas foi lá também que foram capturados os
primeiros prisioneiros alemães, quatro da 7ª companhia do 25° Regimento de
Infantaria.
A primeira vitória brasileira foi noticiada com muito orgulho pela mídia
brasileira, em 18 de setembro o jornal O Globo noticiava:
Batismo de fogo dos soldados do brasil.
Ombro a ombro com os norte-americanos, britânicos e indianos, a Força
Expedicionária Brasileira toma parte ativa nos encarniçados combates de
assalto à Linha Gótica. Ante ímpeto da investida recuam os nazistas em
vários pontos do sistema de fortificações castigados pela artilharia do V
Exército. (O Globo. Rio de Janeiro. 18 set. 1944. p. 1.)

Ao longo de todo mês de outubro o destacamento cumpriu várias missões de
reconhecimento para conquista de elevações que os alemães dominavam, como
Castel Nuevo Di Garfagnana, considerada de suma importância para os nazistas.
O destacamento Brasileiro se encaminhou para uma zona de ação sem
enfrentar grandes resistências defensivas, mas tendo contato com fortes patrulhas e
sendo alvo de artilharia alemã, neste interim liberou outras cidades, como Fornachi e
Barga. O medo estava sempre presente na hora de escapar das granadas e da
artilharia alemã, isso aterrorizava dos os Febianos. A ação da artilharia alemã
causou muitas baixas na FEB.
No dia 30 de outubro, o General Mark Clark reuniu todos os comandantes
das tropas do V Exército, para realizar fazer uma análise da situação de
momento da guerra na Itália. Apoiado em informações do campo de
batalha, Clark entendeu que o seu 2º Corpo de Exército estava em estado
deplorável, devido ao cansaço das últimas batalhas, e da dificuldade que
ofereceu o inimigo em sua zona de ação (BRANCO,1950, p. 211).

Com a chegada da FEB em 24 de novembro de 1944 na região próxima de
Monte Castello, o IV Corpo de infantaria decidiu realizar um ataque às elevações de
Monte Castello e Monte Belvedere, utilizando a 45ª Divisão americana e sendo
reforçada pelo III batalhão do 6º RI, o Esquadrão de Reconhecimento e um pelotão
de engenharia do 9º Batalhão. O ataque foi horrível e malsucedido, mas foi repetido
mesmo com a tropa cansada e abatida, em 25 de novembro. Conseguiram atingir o
pico das elevações,porém devido às muitas baixas e os desgastes sofridos, junto ao
abatimento, foram repelidos e voltaram para as posições de partida.
Lima Brayner comentou que essa atitude do IV Corpo em empregar uma
unidade brasileira a comando de outra americana, foi prejudicial para a tropa que
atacou como para o Comando Brasileiro, que se sentiu desprezada e
desprestigiado. No entanto, segundo Brayner, não foi feito nenhuma reclamação
formal por parte Mascarenhas de Moraes (BRAYNER,1968, p. 218.).
A FEB prosseguiu, a partir das 05h:30m do horário marcado o ataque à Monte
Castello. As dificuldades dos ataques anteriores foram superadas, devido a um
melhor planejamento, mesmo assim não foi uma conquista fácil, pois a tropa alemã
batia as tropas brasileiras com um intenso fogo de artilharia. A frente do ataque, com
2,5 Km; e o terreno era muito acidentado. Somente às 18:00h, ou seja, depois de 12
horas de iniciado o ataque, a 1ª Companhia do 1º Batalhão do 1º RI chegava ao
topo de Monte Castello. O 2º Batalhão do 11º RI só conquistou Abetaia na
madrugada de 22 de fevereiro, quase 24 horas de combate ininterrupto. A ação dos
brasileiros foi elogiável, apagando os reveses anteriores, ainda mais que, após
cumprirem suas missões, apoiaram os americanos da 10ª Divisão na conquista de
Monte Della Torraccia, que só foi alcançada às 11h:30m do dia 22.Todas atuaram
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com o máximo de suas forças, os expedicionários do Serviço de Saúde estavam
entre as tropas para assegurar não somente a sobrevivência dos feridos, como
também ser um apoio moral para cada homem que pelejasse o avanço rumo ao topo
do monte. “A conquista do cume do Monte Castelo foi de extrema importância na
zona de ação e motivo de muito orgulho para a FEB” (BRAYNER,1968, p. 355.).
A mídia brasileira noticiou assim a vitória em Monte Castello:
Vitória! Realizaram a sua maior façanha na guerra, as tropas do
brasil.
Enquanto a infantaria avançava, tomando de assalto o Monte Castelo,
a artilharia desenvolvia um fogo nutrido, disparando cinco mil
tiros.Com a FEB na Itália, 23 (De Egydio Squeff, correspondente de
guerra d’O GLOBO) – No momento em que escrevo, terminou a
intensa e ininterrupta batalha que se vinha travando entre brasileiros
e germânicos desde o alvorecer pela posse de Monte Castelo. Este
monte, os nossos expedicionários chamavam de ‘morro maldito’, pois
já havíamos tentado capturá-lo por duas vezes, a primeira a 29 de
novembro e a segunda a 12 de dezembro. Apesar de termos atingido
as suas cristas, fomos naquela época obrigados a regressar as
nossas posições. Por isso, tomar Monte Castelo tornou se quase um
compromisso de honra para os nossos oficiais e soldados, que
aguardavam ansiosos a ordem do General Mascarenhas de Moraes
para se lançarem à conquista definitiva do difícil objetivo. O momento
ardentemente esperado chegou hoje, quando os nossos homens
começaram o avanço em direção a Monte Castelo, circulando a
notícia imediatamente por toda a F.E.B. Aqueles que não participaram
das operações passaram toda a manhã e a tarde procurando saber
de detalhes da mesma, e quando chegou a informação de que
havíamos atingido o ‘morro maldito’, grande júbilo se apossou de
todos que se cumprimentaram radiantes (...) acompanhei parte das
operações do posto de observação do General Mascarenhas de
Moraes e vi grandes de rolos de fumaça que emanavam das linhas
germânicas. O comandante da F.E.B. acompanhou toda a fase da
luta, bem como os generais Cordeiro de Farias e Zenóbio da Costa,
cada um em seu posto de observação. Assisti, também, a pilotos
americanos e brasileiros bombardearem Monte Castelo durante a
progressão dos infantes, enquanto a artilharia castigava também o
inimigo. O objetivo, terminada a batalha, estava reduzido a ruínas (O
Globo, 1945).

A importância da tomada de Monte Castello teve um significado maior no
sentido de elevação da moral da FEB, pois se tratava de um posto de observação e
ponto forte na defesa alemã e de acesso ao vale do rio Manaro.
No dia 27 de abril de 1945, o General Mascarenhas de Moraes recebeu
ordem do IV Corpo para que montasse a 1ª DIE, no sentido de impedir que a 148º
Divisão de Infantaria dos alemães que transpusesse o rio e escapasse para o norte
da Itália. A missão de impedir a fuga dos alemães foi dada ao 6º RI, que recebeu
ainda informações de que poderia haver um contingente de em torno de 2000
homens na região conhecida como Fornovo di Taro. Então, o Regimento deveria
fazer uma ação convergente para forçar a rendição desses homens ou de aniquilar a
148ª Divisão de Infantaria. Ainda em 27 de abril, foram identificadas colunas de
marcha alemãs, na região de Neviano di Rossi, indo em direção à Respício, cidade
muito próxima à Fornovo. Na calada da noite, os brasileiros se preparavam para a
ação que poderia determinar em um duro golpe para o Exército Alemão, quando um
religioso, D. Alessandro Cavalli, padre de Neviano di Rossi, voluntariou-se para ser
mediador entre os brasileiros e alemães. A princípio a ideia foi aceita, o religioso
levou uma carta dando um ultimato às tropas de Adolf Hitler. A resposta dos
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alemães foi evasiva, nitidamente com o intuito de ganhar tempo. No dia 28, às
13:00h, o 6º RI iniciou o ataque. A ação conseguiu deter a fuga dos alemães, com
muitas baixas de ambos os lados, até que às 2200h, três oficiais do exército alemão,
entre eles, o major W. Kuhn, Chefe do Estado-Maior da 148ª Divisão de Infantaria,
foram às tropas brasileiras para negociar com o Coronel Nelson de Melo,
comandante do 6º RI, afim de evitar novos combates. Utilizando um intérprete
brasileiro, Major Kunh declarou que a 148ª Divisão de Infantaria era formada por
15.000 homens, 4.500 animais e 2.400 viaturas, sendo que 1.010 motorizadas e
também da 90ª Divisão Panzer. Kunh informou também que cerca 800 homens
deste destacamento se encontram feridos e necessitavam de socorro médico
imediato.
O General Mascarenhas de Moraes foi informado da situação e ficou
acertado que a partir das 12:00h do dia 29 de abril, as tropas alemãs
deveriam imediatamente se dirigir ao Posto de acolhimento de Prisioneiros,
que foi organizado em Scodogna e Segalara. As primeiras unidades que
chegaram revelaram o tom solene que seria visto em toda a rendição do
Exército alemão (MORAES, p. 208 a 210.).

Mussolini morre no dia 28 de abril de 1945. Os meses posteriores foram de
grande perseguição aos simpatizantes dos nazistas e seguidores de Mussolini.
“A maior parte da 148ª Divisão de Infantaria se rendeu ainda pelo amanhecer
do dia 30 de abril, composta por uma imensa coluna de viaturas e animais, com ela
compunham muitos homens e armas da Infantaria e Artilharia” (SHIRER, p. 686).
Mais uma vez, as tropas nazistas se apresentaram com um “alto padrão de
disciplina e invejável grau de instrução. Ao final do dia finalmente se apresenta seu
comandante, o General Otto Fretter Pico, juntamente com 31 oficiais, que foi
recebido pelo próprio General Mascarenhas de Moraes. E por coincidência, neste
mesmo dia, Adolf Hitler dava fim a sua vida em seu buncker em Berlim, sem saber
do fim dos combates na Itália (SHIRER,1982, p. 686-687).
Já em toda a Itália, do norte ao sul, as tropas inimigas se rendiam aos aliados
pela impossibilidade de retirada para a fronteira, o que poderia resultar em uma
retirada estratégica para a Alemanha, apesar de estarem informados da situação
precária e irreversível do seu país, com o avanço a passos largos dos americanos e,
principalmente, dos russos. Os brasileiros permaneceram em movimento para deter
todas as saídas da Itália, enquanto continuava a rendição da 148ª Divisão, mas os
combates já não existiam.
Em 02 de maio as hostilidades foram encerradas e calmaria volta a
prevalecer em compôs e cidades na Itália, a guerra permanecia ativa em
parte da Europa, mas as tropas nazistas iam pouco a pouco rendendo em
cada Teatro de Operações, até que no dia 07 de maio, o Almirante Dönitz,
sucessor de Hitler, assinara a rendição incondicional da Alemanha, que a
partir do zero hora do dia seguinte já não poderia ser atacada. Chegava ao
fim do III Reich (SHIRER,1991, p. 693-694.).

No Brasil, O jornal Globo estampava a manchete: “CHURCHILL E TRUMAN
ANUNCIAM A VITÓRIA”.
A VOLTA AO BRASIL: FESTA E ABANDONO
A Avenida Rio Branco estava tomada de pessoas que se espremiam para ver
o desfile da tropa, o governo havia decretado feriado e serviu de estimulo para que a
população fosse prestigiar os combatentes. O que ficou implícito naquele momento
foi segundo palavras do colunista do jornal O Globo, que toda aquela demonstração
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de orgulho e reconhecimento fora um sinal de que em situações de crise, como foi a
Segunda Guerra Mundial, a sociedade tende a dar exemplos de união.
Mesmo com a vitória nos campos de batalha, o reconhecimento não foi
duradouro, haja vista que a visão de uma tropa com boa aparência e
saudável, deu espaço para comentários de que a guerra havia sido
tranquila, um passeio, já que no imaginário popular, guerra significa
sofrimento, fome, mutilação, mortos e feridos (BRANCO,1950, p. 496-497).

Por mais inacreditável que fosse, enquanto estiveram no Brasil, muitos
soldados jamais tiveram uma alimentação farta, uma possibilidade de atendimento
médico e odontológico e um salário que lhe possibilitasse algum conforto. Mesmo
que tivessem que enfrentar os alemães, o frio e a morte, muitos dos febianos eram
melhores tratados na guerra do que em suas localidades, estas que careciam da
presença efetiva do Estado.
Juntamente com a tropa que chegou pelo General Meighs, outros navios
americanos e também brasileiros chegaram trazendo viaturas, armamentos
que ficariam para o Brasil e outros materiais bélicos. Eram as embarcações
Ruth Lykes, o Elizabeth Lykes, o Pedro I, o Pedro II, Sweepstake, Mariposa
e o Duque de Caxias (BRANCO,1950, p. 496-497).
Quando o General Meighs ancorou no cais do Rio de Janeiro trazendo
consigo 271 oficiais, 4.660 praças da FEB e os integrantes do 1º Grupo de
Caça Brasileiro, que se empenharam na maior de todas as guerras, todas
as atenções se voltaram para contribuir para uma recepção linda para esses
homens. O centro da capital federal foi tomado por milhares de pessoas de
todos os lugares do Brasil. As estavam ali para demonstrar carinho e
gratidão, por aqueles que se dedicaram de maneira correta e decente e não
se curvaram diante de inimigo mais forte e melhor preparado, e saíram
vitoriosos (BRANCO,1950, p. 496).

Indescritível o espetáculo de patriotismo e emoção cívica vivido pela cidade na
tarde de hoje – as vibrações da grandiosa massa humana comunicam-se aos
expedicionários comovendo-se até às lágrimas.
Gritam, riem e choram de alegria mães, esposas, irmãs, noivas e filhas.
Desfalece de emoção a venerada genitora do general Zenóbio da Costa –
as palavras de entusiasmo e de felicidade do presidente Vargas – os
generais Mark Clark e Crittenberger falam emocionados e orgulhosos, a O
Globo (...) a emoção que está eletrizando a cidade e se estende arfante
pelas águas da Guanabara, não a experimentam apenas os que vão rever e
tocar os que partiram para a guerra áspera do norte da Itália, e de lá
regressaram com as suas cicatrizes e com as saudações que os
atormentam, doravante para senti-la em toda a sua profundeza e vibração
basta que se ame o Brasil e se reconheça como foram seus filhos que
chegam os que melhor glorificaram na luta pela liberdade. É esse
sentimento que desde o alvorecer está fazendo do nosso povo uma família
única, ligando as criaturas mais desconhecidas, os moradores dos bairros
mais opostos por um elo de simpatia invencível, pelo poder mágico dessas
comunicações de alma e de pensamento, pelo milagre dessas
solidariedades que improvisa e afirma o contagio das alegrias comuns, tão
forte como a das tristezas e inquietações coletivas (...) (O Globo, 1945,
p.23.).

Antes chamados de combatentes, agora chamados de veteranos, tiveram
várias promessas de apoio para que rapidamente fossem reintegrados à sociedade,
ou até fossem amparados por um programa eficiente e satisfatório como o que
ocorreu nos EUA. Mas nem sempre os febianos conseguiram o que mais
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desejavam, com a garantia do retorno aos antigos empregos, até porque muitos não
possuíam uma profissão ou mesmo um emprego fixo. O horizonte poderia ser uma
vida de dificuldades, problemas como alcoolismo ou até suicídio. Somente em 1954
é que surgiu uma lei que amparava os homens que adquiriram alguma enfermidade
durante a Campanha, mas só os que eram considerados inválidos e necessitavam
de tratamento e não possuíam recursos para isso.
Já em 1963, no governo de João Goulart, foi concedida pensão especial para
àqueles que se tornaram incapacitados para o trabalho, garantindo uma pensão
especial.
Em 1988, com a nova Constituição, todos os veteranos e ex-combatentes,
esses que foram amparados por leis anteriores, tiveram a concessão de
uma pensão no valor do salário de 2º tenente do Exército. Para os
veteranos, a pensão é estendida, após a morte, até as suas filhas; para os
ex-combatentes, somente até as viúvas. Neste ano, somente existiam vivos,
pouco mais de dez mil veteranos que foram à Itália (FERRAZ,1992, p. 70.).

Apesar de todos os pracinhas se considerarem amparados pelo estado, ainda
falta um reconhecimento maior, o reconhecimento da população, principalmente a
da geração pós-guerra. Muitos não sabem ou conhecem de forma deturpada a
história de homens de coragem que fizeram parte da Força Expedicionária
Brasileira. Os livros falam muito pouco sobre essa participação, os filmes ou
documentários quando são feitos, são vazios e superficiais quando relatam os fatos
mais românticos da história. Considerar uma efeméride a história da FEB, continua
sendo uma injustiça do meio acadêmico.
Hoje em dia, a FEB é lembrada quase unicamente nos quartéis, quando em
datas específicas e ditas como marcos na participação, como o 21 de fevereiro, dia
da Tomada de Monte Castello; o dia 14 de abril, que lembra o combate de Montese;
e o dia 08 de maio, em que Internacionalmente é comemorado o Dia da Vitória na
Europa. Diferentemente de outros países, o povo não participa, ou pouco sabe
dessas homenagens. Na Itália, nessas datas, os brasileiros ainda são recebidos
como os libertadores daquelas populações por onde passaram. Uma dívida de
gratidão que os italianos não cansam de lembrar, haja vista a existência de 23
monumentos naquele país homenageando a FEB, mesmo após tantos anos da
guerra e da retirada dos restos mortais do febianos, realizada em 1960. No Rio de
Janeiro, no Aterro do Flamengo, as urnas mortuárias desses brasileiros repousam
no maior monumento construído no País para os heróis da Força, lembrando que
um dia, no maior dos conflitos que a Humanidade já viveu, havia também brasileiros
contribuindo para a restauração da Paz e da Liberdade.
A FEB foi constituída por pessoas diferentes, de lugares diversos, com
conceitos culturais próprios de suas regiões, que interagiram de forma coesa em
busca de um só objetivo. Pude trazer neste artigo, a história da FEB desde sua
gênese até seu epílogo, passando pelos difíceis momentos de afirmação, como uma
tropa capaz de enfrentar o temido exército alemão.
A história da FEB vai muito além dos contos de literatura militar, e que por
detrás dos uniformes que muitas vezes eram de péssima qualidade. A participação
brasileira no conflito foi de extrema importância e devemos enaltecer suas histórias,
pois foi dada uma recepção gloriosa dos heróis, logo depois descartados da história
do País.
A história da FEB é complexa, a Força Expedicionária Brasileira surgiu pela
vontade de Vargas, um único homem que decidiu pelo lado americano de lutar,
embora tenha ficado muito em dúvida, pela participação de todos os Estados do
Brasil.
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Não podemos esquecer a história de seus homens, desde o seu comandante,
Mascarenhas de Moraes até o mais simples soldado.
“Só os mortos conhecem o fim da guerra”.
Douglas MacArthur (1880-1964)
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O PROJETO DE UMA NAÇÃO
ZONA FRONTEIRIÇA ENTRE O BRASIL E BOLÍVIA – (1850-1880)
Maria Luiza Marconi Seixas Urselino229
Resumo: Os regimes políticos vividos nos países da América Latina no século XIX
colocaram sua história em um local distinto ao de outras regiões. No decorrer deste
século, diversas foram às mudanças políticas, econômicas e sociais ocorridas na
região. Neste estudo buscamos compreender a fluidez das fronteiras brasileiras e
sua importância dentro do processo de consolidação da Nação, bem como a
população que perpassa a região de maneira indiferente às delimitações da
fronteira.
Palavra chave: Fronteira, Estado-Nação, Índios.
Introdução
Ao realizarmos o estudo sobre a formação da Nação brasileira e a fronteira
entre a Bolívia e o Brasil no período compreendido entre 1845 – 1880, julgamos
como essencial realizar um esclarecimento sobre a região fronteiriça, esta grande
extensão de terra com mais de três mil quilômetros, banhada pelos rios Guaporé,
Sepotuba, Cabaçal, Jaurú, São Lourenço, Paraguai Mirim, Pacú, Velho, Negrinho e
muitos outros. A região era rica em brechas para possíveis invasões por parte de
nossos vizinhos, bem como para fuga de cativos negros e criação de quilombos.
Rica também em populações ameríndias locais, divididas em diversos troncos
linguísticos.O processo de redefinição de fronteiras fez necessário o conhecimento
desta região. O governo central pouco sabia sobre este local e a população que ali
vivia. Para melhor o conhecer foram empregadas expedições científicas, bandeiras e
missões religiosas com o fim de mapear e compreender esse espaço tão importante
para o país, mas tão abandonado pelo poder, até então.
Apesar do tratado de 1750 que delimita as novas fronteiras entre Portugal e
Espanha, o medo da invasão era uma constante, principalmente após a
independência de diversos países antes pertencentes à Coroa Hispânica. No caso
da província de Mato Grosso, a região limítrofe com a Bolívia representava uma área
pouco militarizada . No século XIX a volatilidade que as guerras e revoluções
traziam sobre a delimitação da fronteira era uma preocupação frequente dos
dirigentes da província. A falta de pessoas vivendo nas “terras ubérrimas” que
constituíam esta região se tornou um problema para o império. Outra questão
envolvendo este espaço é a dos errantes indígenas, que hostilizavam as poucas
fazendas e lugarejos da região (SENA, 2009).
A escolha pelo recorte temporal entre 1850 - 1880 levou em consideração o
tratado de 1867 entre Brasil e Bolívia, o primeiro entre estes a demarcar territórios e
firmar alianças. Entendemos a zona de fronteira entre o Império do Brasil e a
229
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República da Bolívia tal como proposta por Boccara (2005), na perspectiva de uma
fluidez que difere da normatividade do tratado, a fronteira como era experienciada
nesta época.
As nações latino Americanas tiveram sua legitimidade questionada por
autores que, ao investigarem o processo de construção do Nacionalismo,
consideram como nação apenas as Européias dotadas de uma homogeneidade
fenotípica e de supostas origens comuns em sua população. Desconsiderando,
desta maneira, países com colonização múltipla ou com uma população
miscigenada. Como resultado deste processo de isolamento historiográfico, os
estudos sobre as Nações Americanas têm ainda um vasto campo a ser
desenvolvido. Ao realizarmos estudos regionais é preciso cuidado com a propensão
de julgar como elementar as variantes e aspectos presentes nesta trama social
baseada em seu recorte geográfico específico, nem mesmo de fazer crer que a
realidade presente no local reflete a experiência nacional ou global como um todo.
O recém-nascido Estado Brasileiro
As Américas passaram, durante o fim do século XVII e início do século XIX,
por um gradativo processo de independência, começando com os Estados Unidos
da América em 1783. A Bolívia declara independência e se torna uma república em
1825, após 19 anos de conflitos. Tendo sua história permeada por golpes e tomadas
de poder, nossos vizinhos têm em seu passado um recorrente histórico de
instabilidade política. O Brasil, em 1822, tem sua independência proclamada. Este
processo de independência que se espalhava trazia consigo muitas influências da
revolução francesa, assim como princípios do iluminismo.
A criação da Bolívia, em 1825, trouxe ao Brasil tensões sobre os territórios de
fronteira com o novo país, que durante o período colonial teve nas empresas de
descobrimento e exploração sua maior fonte de riqueza. A região composta por
Santa Cruz de La Sierra era tão negligenciada e desventurada quanto os sertões
brasileiros com os quais fazia divisa. Nesta região, a chegada da Independência
surtiu pouco efeito Hasbún (2003). Para além do esquecimento, as regiões sofreram
com o difícil acesso e a escassa comunicação com o poder central, o que causava
uma pobreza econômica e um fortalecimento dos poderes locais em detrimento dos
anseios da Coroa.
O Brasil que, em meio a crise no colonialismo e expectativas de melhorias,
declara sua independência de Portugal, em sequência se depara com os dilemas e
dificuldades de se consolidar enquanto Nação, soberana e imponente. Antes de
discorrermos sobre algumas das questões que a Coroa defrontou-se, devemos nos
debruçar sobre a noção de Nação a qual imputamos, em específico o nacionalismo
nas Américas, que como levanta Pamplona (2008) tem suas particularidades, que
por muito fizeram com que fosse desacolhido dentro das discussões sobre o
nacionalismo e sua importância. Anderson (1989) definiu a nação como um
sentimento que une pessoas pelo que estas já fizeram e podem vir a realizar em prol
de um bem maior. Estas devem ter um líder que as coordene, de maneira que
possam se tornar mais ligadas entre si e realizarem grandes feitos. Segundo Ernest
Renan, a única forma de construir e manter uma nação é com o desejo dos
indivíduos de permanecerem unidos e solidários a seus iguais. Ambos os autores
tratam o Estado-nação como um desejo individual partilhado pelos viventes de uma
mesma região, que se identificam e se acolhem uns nos outros. Para além do viés
populacional, buscamos entender o processo do Nacionalismo como projeto que
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este foi, e ainda é, para a classe política dirigente e como este atingiu as populações
marginalizadas do país.
Por vezes os países nas Américas não são sequer tratados como Nações.
Enquanto tema cotidiano, o nacionalismo é, muitas vezes, apoucado, principalmente
em suas configurações mais brandas CALHOUN (2008), mesmo que no mundo
moderno este se faça presente e seja amplamente utilizado, seja para exigir
reconhecimento de tradições, na (des)legitimação de uma população como pura e
por tanto “dona” de um espaço, na política ou na cultura.
A construção das Nações latino-americanas se distanciaram em muito dos
países na Europa, tendo como principais aspectos desta diferenciação a pluralidade
étnica de sua população, majoritariamente crioula, negra ou ameríndia, como
apontou estudo realizado por Knight (1847). As grandes extensões dos países
latinos, em comparação com as metrópoles Europeias, pôs seus processos de
consolidação nacional no patamar de ensaios ainda não realizados. O Estado-nação
é um sistema de organização sociopolítico, com fronteiras territoriais estipuladas e
reconhecidas. Característica destacada neste sistema é o povo como soberano, ou
seja, a nação é constituída pela autoridade legítima do povo dentro do Estado, em
concordância com a necessidade de uma aprovação popular Quijada (2000).
Sinônimo de soberania popular, apesar de sua prevalência populacional, nem
sempre a população não branca estava em maioria ao ocupar cargos de poder.
Um dos dilemas que o recém-nascido Império Brasileiro enfrentou foi o da
criação de um sentimento de pertencimento e nacionalismo em uma população
dispersa, distinta e com origens variadas, uma vez que dentro do Brasil viviam
pessoas vindas de diversas partes do mundo, e a miscigenação era uma realidade
que fora desejada e incentivada desde o período colonial. A herança nacional que a
colonização havia deixado, bem como o imaginário associado a Portugal, deveria
ser modificada. Era preciso criar, nesse amplo território, uma memória comum, um
passado compartilhado, mesmo que este fosse fictício.
O idioma foi uma das ferramentas utilizadas como forma de criação desse
sentimento de pertencimento à terra. Desde o início da colonização houveram
esforços dos dirigentes do país para unificação nacional do idioma falado e, apesar
das tentativas, a língua que se sobrepujou foi a língua geral, que tinha como base o
tupinambá, tendo sido utilizada por missionários, escravos, indígenas de diferentes
grupos e por colonos. O uso da língua geral tornou o português uma língua de elite e
da administração da Colônia, e não a língua falada pela gente que vivia no país,
Lima (2009). O Diretório pombalino previu, dentre outras medidas, a implantação da
língua do príncipe como idioma oficial da colônia como maneira de trazer a civilidade
aos índios bárbaros. Nas ocasiões onde os missionários não eram bem-sucedidos
no ensino da língua portuguesa e civilidade aos indígenas, o Regulamento acerca
das Missões de Catequese e Civilização dos Índios de 1845, previa a criação de
escolas de primeiras letras.
Buscando a unificação da língua, a Coroa investiu em escolas e na
propagação de literatura que tivesse o apelo ao Brasil e, dentro deste universo,
surge a ligação entre romantismo e nacionalismo brasileiro. Na literatura podemos
observar a romantização do índio com o livro O Guarani ,do romancista José de
Alencar, que, ao exaltar um índio cheio de nobreza e sentimentos puros, buscava
apresentar a idealização de um novo símbolo nacional, que estava longe de
representar aquilo que era na realidade um índio. Os índios rebeldes ou arredios
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foram ignorados pela literatura e arte, enquanto seus opostos foram exaltados
(CUNHA,1992). É possível observar nas bibliografias da época a exaltação das
figuras dos grandes homens, exploradores, conquistadores, entre outros, que
tiveram suas vidas exaltadas como molde a ser seguido.
Dentro do contexto das letras Lynn Hunt afirma que a língua e suas
manifestações variáveis, até mesmo sentenças eremíticas, podem ser usadas na
criação deste sentimento de comunidade nacional, uma vez que as mesmas são,
não apenas reflexo da vivência, mas dispositivo de transformação da realidade,
dado que a língua é instrumento de troca de saberes, manutenção de culturas e
informações de povos e regiões. Para além da linguagem, Rebecca Erle levanta, em
sua pesquisa sobre símbolos nacionais, a nomenclatura de ruas e a constituição de
estátuas como outras peças utilizadas para fortalecer o sentimento de pertencimento
à uma unidade. Neste aspecto o Brasil experienciou diversas mudanças de nomes
em suas ruas e avenidas. Em geral, não é preciso ir longe na memória para recordar
de ruas que mudaram de nome na sua cidade recentemente. Monumentos, como
estátuas, se tornam grandes atrações turísticas em alguns lugares e servem para
que as pessoas da região não se esqueçam de acontecimentos do local, como o
monumento aos bandeirantes em Santana do Parnaíba - SP. Estes artefatos se
encontram presentes em diversos países e são utilizados até a modernidade como
uma ferramenta branda, porém muito eficiente, para a construção de uma memória
coletiva.
A criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) no ano de
1838, representou um momento de grande importância para a construção da
imagem coletiva nacional, uma vez que os conhecimentos produzidos por seus
membros eram disseminados entre diversas camadas do Império. Representando
parte significativa do pensamento da elite brasileira de seu tempo, o Instituto
espelhou-se nas grandes potências, na busca de inserir o Brasil no espaço da
civilidade, como apontou Sposito (2012). Neste uso proposital de determinados
símbolos e memórias específicas em detrimento a outros, o poderio tenta conduzir o
indivíduo, como definiu Santos (2002), à memória coletiva para um caminho de
esquecimento de suas origens e de substituição da memória existente por uma
versão manipulável e totalitarista, que beneficiava os interesses das instituições da
época, colaborando na construção de indivíduos e grupos menos opositores a seus
Governantes, bem como as instituições aliadas ao poder.
Nos confins dos sertões da Coroa
O Brasil Imperial era preenchido por sertões desocupados. Estes locais
estavam circundados de uma áurea de mistério, terror e possibilidades infinitas.
Eram também um marco do atraso na civilização do país no ponto de vista
progressista e moderno dos viajantes europeus que visitavam a terra, bem como
pelos dirigentes políticos da região. Estes vazios, de acordo com alguns destes
visitantes, deveriam ser transformados em plantações, visando melhorar a economia
e permitir ao Brasil aumentar suas exportações, uma vez que o mercado interno era
pequeno. Para além das melhorias econômicas, Galetti (2012) relata que, para os
visitantes das terras longínquas, essas mudanças trariam à civilidade a região
conhecida por seu “atraso” e sua barbárie representada por viajantes pela ausência
de produtividade. É importante salientar que a civilidade ao qual se referem os
viajantes que visitam as terras do Mato Grosso no século XVIII e XIX, Steinen,
Smith, Réclus e outros, que tiveram diversas contribuições para o conhecimento
sobre diversos aspectos da região, é a ideia de progresso industrial, criação de
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grandes centros, embranquecimento dos povos e implementação de uma cultura
elitista letrada, cultura esta inspirada por cortes europeias, envolta em produtividade
industrial, arte, literatura, lucros como máxima e exploração desmedida dos recursos
naturais disponíveis.
Em um período marcado pelo desejo do progresso, a construção da ideia de
nação, de acordo com os princípios burgueses do século XIX, envolvia a invenção
de uma homogeneidade e de um sentimento de pertencimento entre todos os
cidadãos, de passado e tradição comuns. Em se tratando dos grupos indígenas,
haviam algumas ações específicas para os mesmos, que se mostravam como
súditos muito distantes do ideal desejado pela Coroa. Entre elas, a tentativa de
assimilar esta população para fazer com que fosse mais parecida física, cultural e
intelectualmente com o restante da população brasileira. Se faz necessário evocar
as questões presentes aos dirigentes do país sobre a inclusão dessa população
como digna de direitos ou não, uma vez que estes, assim como a população
escrava, não eram lidos como seres humanos, sujeitos ativos detentores de direitos,
como é possível observar através de diversos documentos, dada a fala de um
representante do parlamento em uma assembleia:

O Sr. Montezuma ;- Levanto-me para responder ao ilustre preopinaute, que
trouxe por aresto os indios e os crioulos captivos. Eu cuido que não
tratamos aqui senão dos que fazem a sociedade brazileira, fanamos aqui
dos subditos do imperio do Brazil, unicos que gozão dos commodos de
nossa sociedade, e soffrem seus incomodos, que têm direitos e obrigações
no pacto social, na constituição do estado. Os indios porém estão fóra do
gremio da nossa sociedade, não são subditos do imperio, não o
reconhecem, nem por consequencia suas autoridades desde a primeira até
á ultima, vivem em guerra aberta comnosco ; não podem de fórma alguma
ter direitos, porque não têm, nem reconhecem deveres ainda os mais
simplices (fallo dos não domesticados), logo: como consideral-os cidadãos
brazileiros ? (Annaes do parlamento, 1880 - p. 211)

Os povos indígenas eram, em todo o território do império, classificados em
dois grandes grupos: civilizados e bárbaros. Esta classificação servia como modelo
entre o índio desejado, civilizado, belo e cheio de sentimentos nobres e o arredio,
bárbaro, indesejado, índio. O mesmo povo podia ser considerado civilizado e
receber um bom tratamento e ,após ações desagradáveis ou quebra de alianças, ser
tratado como bárbaro e se tornar alvo de extermínio e bandeiras, que buscavam
destruir suas aldeias e aprisionar homens, mulheres e crianças, que eram
convertidos de maneira forçada ou não, e colocados sob a tutela de líderes
religiosos em aldeamentos, ou de civis.
Entre os povos considerados civilizados se encontravam apenas aqueles que
mantinham relações amistosas com os agentes do império, assim como com os
poderes locais. Ao falar sobre esse grupo é necessário ressaltar que eles não
precisavam estar em um aldeamento missionário ou particular para terem relações
de amizade com o governo e serem bem vistos por este, apesar dos dirigentes do
império verem com bons olhos aqueles que aceitavam, por bem ou não, se juntar
aos aldeamentos. As pessoas que pertenciam a este grupo podiam ser contratadas
pelo Governo para servir como praças, abridores de trilhas ou para outros serviços
que fossem necessários, assim como podiam prestar serviços para a comunidade
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próxima ao aldeamento que viviam, sob autorização e supervisão do responsável
pela aldeia. Poderiam ser solicitados por fazendeiros junto ao poder regional para
servirem de mão de obra caso esta faltasse, em momento de colheita ou plantio.
Os índios pertencentes ao grupo denominado como bárbaro ou arredio, não
apenas tinham relações turbulentas com o governo, como também podiam ser os
praticantes esporádicos ou frequentes de ataques e atentados contra o patrimônio
publico, privado ou a vida de algum cidadão da Província. Esses índios eram alvos
frequentes de bandeiras enviadas para encontrar culpados por algum crime ou de
missões enviadas na tentativa de os convencer a viver dentro de aldeamentos, para
que fossem civilizados e prestassem serviços para a Igreja e para o Estado.
Diversos foram os atritos ocorridos entre o poder local e os índios bravios:
“Em outubro os Cabixis e Parecis fizeram agressão á um quarto de légua da
Cidade de Matto-Grosso, matarão a um roceiro e a mulher do mesmo, e
puzerão fogo na ponte do rio – Guaporé-,que ficou inutilizada.” (RELATORIO
DE 1865, pág 21)

O movimento de busca por um embranquecimento foi observado em outros
países das Américas durante seu processo de formação. Na Argentina, Floria (1999)
aponta a movimentação realizada pelo governo da Confederação Argentina (18521861) , através da construção social do espaço imaginado da fronteira como um
ambiente propício à vida e de vazio cultural, um chamariz para imigrantes europeus,
na intenção de melhorarem a população nacional, ignorando sistematicamente a
população indígena já estabelecida nas regiões. Como ferramenta para “melhorar” a
imagem externa do país, adotado no regime rosista, o viés romântico na cultura teve
grande influência na construção da identidade da população argentina.
No Brasil, a figura do imigrante teve grande importância, principalmente entre
os séculos XVIII e XX , fomos um país onde:
“ Intelectuais, políticos,assim como lideranças culturais e economicas, viam
( e ainda veem) os imigrantes como agentes do aperfeiçoamento de uma
nação imperfeita, conspurcada pela história do colonialismo portugues e
pela escravidão africana. Como resultado os imigrantes muitas vezes foram
saudados como salvadores que trouxeram mudanças e melhorias ao Brasil”
(Lesser, 2015, p.28)

Os Governantes fizeram uso de diversos aparatos, desde o período colonial
para atrair imigrantes, visando os europeus, letrados, com boas condições
financeiras e brancos, para que estes se alicercem em terras ultramarinas, desde a
concessão de terras à incentivos financeiros, para que estes se estabelecessem na
região e assim pudessem melhorar nossa população. Apesar dos esforços, os
atrativos para vida nas terras brasileiras não atingia o público ideal, fazendo com
que a primeira massa migratória que aportou no país se compusesse de
degredados, pobres, refugiados e exilados políticos. Estas medidas obtiveram
melhores resultados nas primeiras décadas do século XIX, quando os poderes
público e privado modificaram a propaganda das terras brasileiras e adotaram o
mesmo viés que o regime rosista, ao promover o país como um grande espaço
vazio, porém profícuo, que esperava apenas as mãos laboriosas do imigrante para
se tornar uma grande fonte de riqueza (Lesser, 2015).
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Na contramão das políticas de apagamento e aculturação das populações
indígenas é possível observar, em algumas regiões, um movimento de resistência e
auto afirmação destas populações perante os poderes públicos, exigindo não
apenas o reconhecimento de sua existência, mas também a concessão de direitos
enquanto viventes do país, como foi o caso da região Boliviana de Santa Cruz de la
Sierra, onde a homogeneidade - e aqui vamos tomar emprestada o conceito
empregado por Quijada (2000) onde o define como tendência história e processual
para eliminar diferenças culturais, étnicas, fenotípicas de um grupo humano, a ponto
de que este se perceba e seja percebida como participantes de uma unidade étnocultural - , foi recusada pela população local que, a despeito do poder central,
manteve sua população, costumes e cultura bastante ligados a suas origens
indígenas. Assim, a autora explica também etnização como processo de conversão
de grupos heterogêneos em uma unidade étnica, com representações e construções
de um passado comum. Ainda seguindo o pensamento de Mónica Quijada,
entendemos multiculturalismo como a ideia contemporânea de ir além da tolerância
entre diferentes culturas, mas buscar a ruptura da hierarquia culturo-racial.
Era desejável que toda a população se entendesse como parte da nação,
onde todas as pessoas que estavam inseridas nesta sociedade deveriam ter os
mesmo padrões culturais, educacionais, linguísticos; constituindo assim uma
população coesa e una, que caminharia pelos mesmos ideais e ,por sua união e
semelhança, alcançaria seu máximo objetivo. O pertencimento geográfico de um
povo era uma das chaves para fortificar uma nação. Por ser uma região com poucas
vilas e patrulhamento, a fronteira era abrigo de criminosos, quilombos e índios
arredios, que caminhavam entre os limites dos dois países sem reconhecer qualquer
fronteira ou lei respectiva a ela, se tornando uma constante ameaça à segurança
nacional (SENA, 2009).
A salvação do país
Para tratar das populações indígenas presentes na fronteira entre a Bolívia e
o Brasil, no espaço que coincide com o da província de Mato Grosso, é preciso
compreender a importância destes povos. A população indígena como um conjunto,
foi, durante muito tempo, tratada de forma demasiada simplista, dentro da narrativa
da construção do Brasil. Daquela perspectiva, suas ações eram consideradas como
ingênuas, e suas decisões e guerras facilmente manipuláveis pelo homem branco,
que por sua vez exercia o papel de controle total dentro da relação com o nativo.
Após anos insistindo neste tipo de abordagem, a historiografia mais recente,
por diversas razões, redimensionou sua forma de olhar para o índio. Assim, pôde
compreender melhor suas ações, suas alianças, suas traições e suas guerras. Antes
tratados como ingênuos e indefesos, os indígenas são agora observados de um
ponto de vista mais amplo, que busca compreender suas motivações e assim dar
voz às suas atitudes, para que este elemento tão importante dentro da construção
da Nação ocupe seu lugar na história como agente ativo, e não como ator em
segundo plano, como foi por muito colocado (Almeida, 2012).
Dentro das missões se buscava, primordialmente, civilizar e catequizar. Essas
ações no início do Império eram de grande valor, pois -segundo os dirigentes da
Nação- apenas depois de letrados, tementes a Deus e misturados ao resto da
população, os índios poderiam ser parte do país que se consolidava. A
transformação dos índios que viviam à margem da sociedade imperial em membros
produtivos da sociedade se dava pelo ensino de ofícios. Estes seguiam os
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elementos fundamentais descritos como métodos utilizados para o controle destes
indivíduos, ao terem os corpos docilizados e as mentes doutrinadas (FOUCAULT,
1987). Esta função de doutrina era regida pelos diretores das missões. Deveriam
trabalhar dentro do espaço da missão, colaborando assim para a sua manutenção,
mas poderiam também trabalhar para os governantes locais.
As missões eram dentro do espaço colonial, um local que buscava “melhorar”
e catequizar os índios. Após o tratado de Madri, as coroas portuguesa e espanhola
passaram a disputar ainda mais a população indígena, que nesse período passou a
ser desejada como súdita do rei e de grande interesse por sua força de trabalho e
conhecimentos em regiões ainda pouco exploradas por não índios. Após a coroa
portuguesa começar a ver com maus olhos os jesuítas, foram propostas mudanças
sobre as funções, bem como os deveres e direitos das missões e de todos que nelas
viviam e as geriam, já que a ordem era responsável por diversas missões,
principalmente na região amazônica. Essas mudanças constituíam a reforma
pombalina, proposta pelo Marques de Pombal. Esta mudança buscava centralizar o
poder sobre as missões na coroa e também nas elites de cada localidade, que
possuíam grandes interesses nestes locais. Após a expulsão dos jesuítas em 1759,
outras ordens ficaram encarregadas das missões, bem como missões geridas por
donos de terras, ação autorizada pela reforma pombalina (ALMEIDA, 2010).
Um dos principais aliados do poder público e privado nesta ação de civilizar
os índios foram os religiosos, das mais variadas ordens, que tinham autorização,
através da legislação indigenista, para realizar descimentos, processo que era
constituído por localizar e convencer índios a se juntarem às aldeias para serem
civilizados. Com apoio do governo do Império, fundaram missões e aldeias por todo
o território, com o intuito de tirar os nativos da barbárie e da ignorância, através da
catequese e da instrução das primeiras letras.
Estas aldeias serviam não apenas como uma forma de civilizar os índios,
mas também como obtenção de mão de obra e, no caso de Mato Grosso, como uma
maneira de proteger as extensas fronteiras. Apesar de contar com diversos fortes
em pontos estratégicos como Albuquerque, Miranda, Príncipe da Beira, Coimbra e
Olimpo, a região de fronteira era muito porosa, de forma a permitir a entrada de
imigrantes sem o conhecimento do governo, e eventualmente, de militares que
poderiam ameaçar belicamente o poder local.
Dentro do processo de convivência entre os vários grupos indígenas e os
colonizadores, existiam diversas relações, sendo estas amenas ou agressivas.
Haviam grupos indígenas que declararam guerra contra os colonos que se aliavam e
faziam acordos, que podiam ser ou não quebrados, e outros que optaram por viver
dentro das Aldeias. Através da convivência dentro das aldeias, os índios podiam se
manter dentro dela e se socializar com não aldeados, podendo prestar-lhes serviços,
ou poderiam fugir das aldeias pelos mais diversos motivos, buscando assim abrigos
em quilombos e outros refúgios.
Para os índios que fugiam das aldeias ou que se rebelavam restava a
perseguição, como para negros que fugiam de seus proprietários e fundavam
quilombos, assim como para aqueles que os ajudavam, como podemos observar no
trecho do Relatório do Presidente da província do ano de 1861:
Autorisado pela Lei Provincial n 12 de 1 de Julho de 1859 a expedir
bandeiras que se destinem á captura de escravos fugidos e á destruição de
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quilombos, fazendo para isso a despezanecessaria; e constando-me haver
hum grande quilombo entre os rios Cabaçal e Sipotuba, providenciei que de
Villa Maria marchasse huma bandeira contra o dito quilombo, a qual foi
composta de does Officiaes 17 Guardas Nacionaes, 24 praças de 1 linha e 2
indios trilhadores. Deo a bandeira com effeito em dous pequenos quilombos,
e aprisionou 33 pessoas, sendo 12 livres e 21 escravos. Das pessoas livres
morreohuma mulher em caminho, de moléstia. Cobrou-se dos respectivos
Srs a taxa estabelecida pelo artigo 2 da referida Lei. (Relatorio do presidente
da provincia de Mato Grosso 1861. Pág. 21)

Não faltam relatos sobre fugas de indígenas dos aldeamentos. Por vezes se
dirigiam à Bolivia e Paraguai, em tentativa de uma vida diferente, ou se abrigavam
junto aos negros em quilombos, em busca de proteção. Para os Governantes da
Província isso representava uma perda de mão de obra e dinheiro despendido em
bandeiras para recuperar esses povos. Os governantes buscavam estar em contato
com as missões e aldeamentos para ter sobre estes algum controle, e poder fazer
uso dos índios que nestes locais viviam:
Não temos Missionarios, temos muito pouco dinheiro. A respeito de Aldêas
so existem propriamente na Provincia as de Albuquerque. Em Miranda há
huma grande porção de Indios, que vivem, posto que mansos, sem lei e
sobre si. Cada um dos moradores mais autorisados do lugar tem delles uma
maloca. Se tivessemos um bom Missionario que mandássemos para alli
tiraríamos grandes vantagens desses Indios, que podião servir muito para
augmento das Colonias militares.” (Relatório do vice-presidente da provincia
de Mato Grosso,1857.Pág. 9)

Os poderes consideravam como insuficientes as aldeias que existiam no
espaço que compreendia a Província, que era povoada por diversas e numerosas
tribos indígenas ainda não submetidas. O número de aldeamento, apesar de ter sido
considerado insuficiente, representava um gasto aos cofres públicos que, por
escassez de recursos, se viam impedidos de alargar a extensão de território
alcançado pelos missionários.
Desde já, pela literatura existente, podemos perceber que os grupos
indígenas
passaram a ter papel mais importante ainda nas formulações
governamentais, tanto para a colonização de determinadas áreas, como para serem
“guardiões da fronteira”, para nos referirmos ao termo de Maldi (1997), usado em
relação ao período colonial, significando que determinados grupos indígenas
assumiram as funções militares de defesa e ataque. Mas, no Império, esse papel
somente tornou-se parte da política governamental a partir de meados do século
XIX. Tal situação, a colonização e a maior intenção de uso militar dos grupos
indígenas, pode ser depreendida pelo fato de que até 1845 não existia, em geral,
nenhuma diretriz do governo central específica para os que fossem considerados
índios, mesmo tendo suspendido a guerra justa em 1834. Cabia estabelecer às
próprias províncias suas ações relacionadas aos povos indígenas. Isso começa a
mudar a partir de 1845, quando há uma política nacional de “missões”, que tinha a
intenção de incentivar e regulamentar os aldeamentos e a catequese dos grupos
indígenas.
Na futura Bolívia a expulsão dos jesuítas causou grande desordem dentro das
reduções, pois estes realizavam a administração das mesmas. Após a substituição
da administração jesuíta por iniciativas laicas ou de curas, os indígenas passaram a
ter cargas de trabalho ainda maiores, sem receber, entretanto, qualquer produto. O
trabalho compulsório em demasia, as más condições de vida e os maus tratos
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recebidos levaram à uma migração, que muitas vezes os trazia para terras
brasileiras segundo Sena (2013), onde o cenário de exploração da mão de obra
indigena era existente, mas se apresentava de maneira amena em relação a nosso
vizinho.
A Bolívia tinha seus interesses voltados para a extração de minérios em
Potosí. Via na ocupação da região de fronteira grandes dificuldades. O difícil acesso
e a presença de índios bravios, que com frequência entravam em conflito com os
poderes, eram algumas delas. A pouca presença do poder espanhol nas áreas
limítrofes permitiu ao Brasil instalar algumas missões para além do rio Guaporé, que
seria o limite das terras brasileiras e bolivianas determinado pelo acordo de 1777,
angariando, desta forma, mais território. Ao tomar conhecimento destas invasões, a
Bolívia tentou reaver seus territórios, sem sucesso. Apesar das relações amistosas
com a Bolívia e a ciência da fragilidade militar da região, e o entendimento de que,
mesmo com o acordo entre os países quanto aos limites, estes poderiam ser
perpassados. Foram enviados para a exploração do território -pouco conhecido em
1875- João Severiano da Fonseca e seus companheiros, que foram incumbidos de
viajar por estas terras para mapear sua topografia, hidrografia e recursos naturais.
Seus relatos descrevem a região como pouco habitada e com poucos viajantes
percorrendo a área, bem como fala sobre índios que encontraram pelo percurso e
que o foram amistosos de acordo com Sena (2013).
Conclusão
Pudemos observar, através dos documentos e da bibliografia, a presença de
missões por diversas regiões da Província de Mato Grosso, e alguns dos impactos
que esta presença trouxe, em termos de constituição de território, assim como as
formas utilizadas pela Coroa para a construção e manutenção da nação que, dentro
de suas particularidades, obteve êxito. Em uma visão mais focada em relação aos
grupos indígenas, pudemos perceber que haviam também resistências e
negociações nas relações entre “dominantes e dominados”, onde o convívio entre
dois grupos sociais foram analisadas, de forma a compreender suas teias e acordos.
Houveram esforços metódicos quanto ao recolhimento e feitura das narrativas
do Império, objetivando a criação de memórias fundadoras da unidade nacional.
Defrontados com o medo de uma cisão no território nacional , como as observadas
na América hispânica, não foram poupados esforços para criar o sentimento de
pertencimento em todos aqueles submetidos à Coroa brasileira. Sentidos estes
construídos através de imagens, monumentos, documentos e diversos mecanismos
de produção e difusão ,sejam estes estatais ou não, que validaram o discurso de
hegemonia e centralidade, ignorando desta forma as particularidades presentes em
diferentes grupos étnicos e geográficos no país. As pesquisas realizadas serviram
para reforçar a importância do estudo das regiões de fronteira e a sua grandeza
dentro da construção de um país, assim como os indivíduos presentes nestas terras
convenientemente “esquecidas”.
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A SOCIEDADE DE CULTURA ARTÍSTICA DE SERGIPE (SCAS) NA CENA
CULTURAL SERGIPANA: MEMÓRIAS E TRAJETÓRIAS (1960-1970)
Mayra Ferreira Barreto230
Resumo: Este artigo tem por finalidade estudar as memórias, as trajetórias e as
apresentações da Sociedade de Cultura Artística Sergipe (SCAS) no estado de
Sergipe, entre os anos de 1960 e 1970. As fontes historiográficas utilizadas para a
realização da pesquisa foram: artigos de jornais impressos sergipanos, os quais se
encontram digitalizados e disponíveis para pesquisa no endereço eletrônico
http://jornaisdesergipe.ufs.br, a documentação da (SCAS), localizada no acervo do
Arquivo Público da Cidade de Aracaju (APCA) e de referências bibliográfica.
Fundada no ano de 1951, por um grupo de intelectuais sergipanos, a (SCAS) tinha
por objetivo o desenvolvimento da cultura artística, através da propagação da
música e da literatura nacional e internacional no estado. A pesquisa dialoga com
estudos de Ribeiro Filho (2008), Almeida Neto e Cruz (2008), Matos (2013),
Benevides (2015), e Anunciação (2019). Com o trabalho espera-se contribuir para a
historiografia de Sergipe, além de valorizá-la, na medida em que há poucos estudos
sobre a Sociedade de Cultura Artística de Sergipe, em âmbito local e nacional.
Palavras - Chave: Cultura. Eventos. Trajetórias. Sociedade de Cultura Artística
Sergipe/SCAS. Aracaju.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho teve por objetivo analisar as memórias, as trajetórias e as
apresentações da Sociedade de Cultura Artística Sergipe (SCAS) no estado de
Sergipe, entre os anos de 1960 e 1970. A escolha do recorte temporal decorre do
fato que, nesse período, a cidade de Aracaju foi marcada por diversas
manifestações artísticas patrocinadas pela SCAS. Dessa maneira, a partir da
segunda metade do século XX, surgiram, em Sergipe, várias organizações de
sociedades culturais que atraíam um público diverso, a exemplo da alta e média
sociedade civil, profissionais liberais, professores, jornalistas, advogados,
engenheiros e comerciantes. De acordo com Anunciação (2019):
(...) nas décadas de 1960 e 1970, a SCAS movimentava as noites
sergipanas com as mais belas e variadas apresentações, consolidando
Aracaju como um dos principais endereços para exibições artísticas no país.
Seus bem relacionados presidentes, em especial José Carlos Teixeira,
conseguiam atrair para a cidade diversos espetáculos internacionais,
fazendo de Aracaju a porta de entrada para as temporadas no Brasil
(ANUNCIAÇÃO, 2019, p.31).

Fundada no ano de 1951, resultado do esforço de profissionais, de várias
áreas, que desejavam apoiar eventos artísticos em Sergipe, a SCAS foi “influenciada
pelo movimento da ‘Cultura Artística’ de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
Segundo José Carlos Teixeira, a SCAS tinha o compromisso de ‘formar e
230
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popularizar a arte no cenário sergipano’” (MATOS, 2013, p. 52). A Sociedade
Artística foi idealizada por Felte Bezerra, grande intelectual sergipano, e teve José
Carlos Teixeira como o primeiro presidente. De acordo com artigo publicado no
jornal Gazeta de Sergipe (1966):
Reunidos há 15 anos no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe,
professores, jornalistas intelectuais e museólogos, discutiam, a
possibilidade de constituição de uma entidade que seria a Sociedade de
Cultura Artística de Sergipe. Surgiu desta reunião promovida pelo Doutor
Felte Bezerra, a ideia de convidar o pianista de Oriano de Almeida,
premiado com o segundo lugar no concurso Chopin, de Varsóvia, para uma
apresentação em Aracaju. O recital de Oriano de Almeida realizou-se a
cinco de junho de 1951. Estava fundada em termos, a SCAS - Sociedade de
Cultura Artística de Sergipe (...) a primeira diretoria da SCAS era constituída
das seguintes pessoas: Presidente Felte Bezerra; Secretário-Geral Dr.
Marcos Ferreira de Jesus; Diretor Social Nilita Nascimento e ainda Osmairo
Leite e Hilton Ribeiro; Diretor de Propaganda, Marques Guimarães;
Tesoureiro, Doutor Carlos Melo; Conselho Consultivo Professor Genaro
Plech, Cândida Viana Ribeiro, Dr Ribeiro, Dr. Benjamim de Carvalho e Dr.
José Mendonça (GAZETA DE SERGIPE, 18/06/1966, p. 02).

Consoante o artigo 5° do Estatuto da SCAS, aprovado em 28 de abril de
1955, a instituição seria organizada “por uma diretoria, eleita em assembleia geral,
pelo espaço de dois anos. Sua composição será: um presidente, um secretáriogeral, um tesoureiro, três diretores-sociais, um diretor de propaganda e um conselho
técnico- consultivo, composto de quatros membros” (SCAS, 1955, p.01).
Em relação aos sócios, a SCAS classificava-os em cinco categorias: os
fundadores, os efetivos, os beneméritos, os honorários e os correspondentes.
Conforme o Estatuto da SCAS (1955) os sócios fundadores eram os que
“comparecerem à primeira reunião de organização e fundação da Sociedade”; os
efetivos “os que pagarem uma joia de cem cruzeiros e a mensalidade de vinte
cruzeiros”, os beneméritos “os que fizerem doações à Sociedade, nunca inferiores a
dez mil cruzeiros”, os honorários “os que tenham prestado assinalados serviços ao
desenvolvimento da arte, sendo considerados sócios honorários: o Governador do
Estado de Sergipe, o Prefeito da Capital e o Bispo da Diocese de Aracaju”, e por fim
os sócios correspondentes “considerados dignos de representá-la no local de sua
residência, sem obrigação de qualquer contribuição” (SCAS, 1955, p. 04).
Os sócios quites poderiam participar das eleições da SCAS, podendo “votar
ou ser votado”, “frequentar a sede, consultar livros e músicas” e tinha “direito a dois
ingressos para cada concerto, festivais e reuniões artísticas promovidas pela
Sociedade” (SCAS, 1955, p. 05). Já os sócios que deixasse de pagar três
mensalidades consecutivas ou provocarem atos de desrespeitos durante as
reuniões e espetáculos, promovidos pela SCAS, estavam excluídos desta Sociedade
Artística.
Patrocinando inicialmente eventos musicais, a SCAS não tardou de incluir o
teatro, o cinema, a dança e a literatura nas suas atividades. Entre as décadas de
1960 e 1970, a SCAS teve pelo menos duas sedes, a primeira era provisória e ficava
localizada no edifício do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, já a segunda
ficava localizada no Edifício Mayara, na sala 417, no centro de Aracaju. Com isso, a
Sociedade Artística foi responsável por promover diversos eventos através de:
recitais, apresentação de instrumentos de cordas e sopros, saraus, concertos
musicais, promoção de cursos e seminários sobre músicas para estudantes, além de
incentivar a divulgação da música sergipana pelo Brasil. Ela também trouxe para
Sergipe uma série de espetáculos com apresentações de pianistas, violinistas,
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quartetos de câmera, cantores, grupos teatrais e orquestras. Para a realização dos
espetáculos e a vinda de diversos artistas nacionais e internacionais em Sergipe, a
SCAS firmou alguns convênios culturais, podemos destacar os convênios com o
Ministério da Educação, com a embaixada da França e o convênio SCAS e IBEUS
Instituto Brasil-Estados Unidos de Sergipe, que tinha como objetivo “incluir vários
artistas e conjuntos americanos, na programação da SCAS, para o corrente ano”
(GAZETA DE SERGIPE, 02/04/1960, p. 06).
Devemos também mencionar os inúmeros concursos de contos, destinado a
incentivar a produção do Estado de Sergipe e promover o aparecimento de novos
contistas, com direito a prêmios, em dinheiro além de publicação de obras, aos
finalistas. Alguns livros foram publicados pela SCAS, entre os quais podemos citar:
“Europa ver Ilhar” do Monsenhor Dr. Luciano Duarte e “A vida é conta” do
sociólogo Ariosvaldo Figueiredo. Os eventos da SCAS tinham o patrocínio do
Ministério da Educação e Cultura (MEC), de políticos, das mensalidades dos sócios,
das receitas de subvenções dos estados e municípios, além de convênios firmados
com outros estados e países. Grande parte das apresentações da sociedade era
realizada no Auditório do Colégio Estadual de Sergipe, que tinha capacidade para
acolher 1.120 espectadores. As apresentações no Colégio Estadual de Sergipe
eram realizadas a partir de um contrato, com o Governo do Estado e a Sociedade
Artística, em julho de 1963, com duração prevista para cinco anos, até a finalização
da construção do Teatro Oficial de Sergipe.
Os cursos livres e as oficinas de teatro oferecidas pela SCAS eram voltados
para artistas, estudantes secundários e universitários, além de professores de
educação artística. Elas possibilitavam à criatividade e a formação de novas
habilidades técnicas sendo de grande importância para a população, pois em
Aracaju, até a década de 1970, não existia uma Escola de Artes que oferecesse
formação musical para a população sergipana. Os cursos oferecidos pela SCAS
eram: de teatro, carpintaria teatral, iluminação, cenografia, dicção, teatro infantil,
música brasileira, artes plásticas e gravura.
Durante o período da Ditadura Civil-Militar muitos movimentos artísticos,
espetáculos, peças teatrais, filmes, e principalmente a imprensa, passaram pela
autocensura e a censura prévia. No livro “A Tutela Militar em Sergipe”, o autor Ibarê
Dantas apresenta o clima de agitação e de terror que se instaurou em Sergipe, após
o regime militar, com as “prisões de lideranças sindicais, estudantes, professores,
funcionários públicos, jornalistas, operários e trabalhadores rurais através de
diligências sem ordem judicial, marcadas por arbitrariedades” (DANTAS, 2014, p.
35). Dito isto, podemos perceber a diminuição de espetáculos oferecidos pela SCAS
entre os anos de 1968 a 1970. Contudo, mesmo com a censura da Ditadura CivilMilitar no Brasil, a SCAS não deixou de realizar suas apresentações em Sergipe. De
acordo com Benevides (2015) “a década de 1970 foi uma época de efervescência
cultural, uma vez que, mesmo sobre o autoritarismo da ditadura militar brasileira,
diversos grupos teatrais surgiram na cena teatral sergipana” (BENEVIDES, 2015, p.
152). A SCAS foi responsável também pela criação de departamentos e órgãos
culturais. Podemos citar o Departamento de Teatro da Sociedade de Cultura
Artística de Sergipe (TECA), o Departamento de Cinema, a fundação da Orquestra
Sinfônica de Sergipe e o Coral de Sergipe.
O Departamento de Cinema possibilitou que uma parte da população
aracajuana tivesse contato com diretores do cinema inglês, francês, italiano,
português, americano, polonês e húngaro. Os filmes e curtas eram apresentados no
Cine Vitória, no Cine Rio Branco ou Auditório do Instituto Histórico e Geográfico de
Sergipe, já a Orquestra de Sergipe era composta por artistas essencialmente
sergipanos. De acordo com artigo publicado na Gazeta de Sergipe (1965), “a
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Orquestra de Sergipe concretiza um antigo sonho da SCAS e do mundo musical
aracajuano” (GAZETA DE SERGIPE, 06/07/65, p. 01).
A fim de organizar e dirigir as atividades da Orquestra de Sergipe, a SCAS
contratou, por um período de 01 ano, o Regente Sandino Hohagen, um dos
fundadores dos seminários de música da Bahia e de grande prestígio nacional e
internacional. As apresentações da orquestra da SCAS brindava a sociedade
sergipana com músicas da Renascença Espanhola, Francesa, Inglesa Italiana,
Barroco Mineiro e da Idade Média.
TEATRO CULTURA ARTÍSTICA (TECA)
A SCAS foi grande incentivadora da criação de um Departamento de Teatro
em Aracaju, de acordo com Ofício G. S. n°/1979, ainda na década de 70 “a atividade
teatral em Sergipe restringe-se à existência de alguns grupos amadores, em luta
constante contra a exiguidade de recursos primários como salas de espetáculos,
locais para ensaios e equipamento técnico essencial” (SERGIPE, 1979, p.01). Entre
os anos 60 e início de 70, de acordo com Benevides (2015):
[...] não se falava em secretarias municipais ou estaduais de cultura, uma
vez que o estado não tinha, precisamente, uma entidade que cuidasse da
área cultural e das áreas das artes em geral. É fato que havia um
departamento, na Secretaria de Educação, que tratava da cultura, mas não
havia um orçamento planejado para esse fim e sua ação era, quase
majoritariamente, burocrática (BENEVIDES, 2015, p. 119).

Ainda segundo Benevides (2015):
Definitivamente, a SCAS contribuiu para a formação teatral sergipana, uma
vez que em tempos de poucas opções, era a SCAS um importante espaço
em que o universo teatral circulava naqueles anos de 1960 e 1970, quando
ainda não havia Escola de Teatro em Aracaju e as pessoas aprendiam a
fazer teatro observando, perguntando e praticando. A própria passagem do
Dzi Croquetes por Aracaju, nos anos de 1970, foi articulada pela SCAS, sob
a coordenação do Secretário Exclusivo, Amaral Cavalcante, que tomou
posse no cargo na gestão do presidente João Augusto Gama. A tarefa
administrativa pretendia escolher os espetáculos que seriam apresentados
na cidade, “desde companhias iniciantes e malucas” todas vieram a Sergipe
(CAVALCANTE, 2013 apud BENEVIDES, 2015, p. 119).

Dessa forma, foi criado no ano de 1969, o Teatro Cultura Artística (TECA),
constituindo-se um dos Departamentos mantido pela SCAS. O TECA teve como
diretor o professor João Costa, sendo criado durante o período em que estava na
direção da Sociedade Artística. Segundo Benevides (2015), o TECA “trabalhava na
concepção do teatro de palco italiano e, seguramente, incitou a formação de plateia
artística para seus eventos e, também, o surgimento de outros grupos teatrais”
(BENEVIDES, 2015, p.118).
Além de montar os seus próprios espetáculos, a SCAS patrocinou
apresentações de grupos de outros estados, a exemplo do Grupo de Teatro de
Amadores de Pernambuco (TAP), Teatro Popular do Nordeste (TPN), Teatro do
DECA de Recife, Teatro de Amadores de Caruaru, Teatro Universitário de Alagoas,
Teatro dos Novos (Bahia), Teatro de Arena (São Paulo) entre outros. Dentre as
apresentações do TECA, ressaltamos: “Natal na Praça” de (Henri Ghéon) “Chuva”,
(Colton e Clements), “Armadilha para um homem só” (Roberto Thomas), “Dias
Felizes”, (Claude- André Puget), “Prima- Dona”, (José Maria Monteiro), “Recital Sem
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Opus” (João Costa), “A Volta do Camaleão Alface”, (Mª C. Machado). O TECA
participou também de vários festivais de âmbito regional e nacional: I Festival de
Teatro do Nordeste (Pernambuco), V Festival Nacional de Theatros de Estudantes
(Rio de Janeiro), Festival Nacional de Teatro Amador (Rio de Janeiro). De acordo
com artigo da Gazeta de Sergipe (1968):
O TECA participou e representou Sergipe em vários estados do Brasil, os
componentes do TECA que representaram o Estado de Sergipe no “V
Festival Nacional de Teatro de Estudantes”. A peça “Recital sem Opus”, de
João Costa, ficou entre os 10 melhores, na seleção final da Comissão
Julgadora (GAZETA DE SERGIPE, 15/02/68, p.06).

A peça Recital sem Opus é uma importante peça sergipana de caráter
político, apresentada em diversos festival no Brasil. Ela é composta de 02 atos,
tendo como diretor e autor o intelectual de Sergipe, João Costa. Recital sem Opus
obteve prêmios de “melhor direção” e o de “melhor espetáculo” na IV Semana do
Teatro Amador Norte-Nordeste, na Paraíba no ano de 1966.

APRESENTAÇÕES DA SOCIEDADE DE CULTURA ARTÍSTICA DE SERGIPE
A SCAS trouxe para Aracaju, renomados violistas e violoncelista, pianistas,
corais, cantores líricos, orquestras, grupo de dança e de teatro de vários lugares do
Brasil e de países do mundo. A seguir iremos apresentar os principais espetáculos
patrocinados pela Sociedade Artística entre os anos de 1960 e 1970.
Quadro 01: Apresentações da Sociedade de Cultura Artística de Sergipe (SCAS) entre os anos de
1960 e 1970 na capital aracajuana.
Fonte
Gazeta de Sergipe
(24/04/60, p.01)

Dia/Local do Evento
23/04/1960Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Artistas
Teatro Popular do
Nordeste

Gazeta de Sergipe
(04/05/60, p.01)

04/05/1960 - Auditório do
Colégio Estadual de Sergipe

Alexandre Jenner
(pianista)

Gazeta de Sergipe
(05/05/60, p.01)

05/05/1960Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Nicanor Zabaleta
(arpista)

Gazeta de Sergipe,
(07/05/60, p.01)

07/05/1960 - Auditório do
Colégio Estadual de Sergipe

Bernardo Segall
(pianista)

Gazeta de Sergipe,
(12/05/60, p.01)

12/05/1960 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Quarteto Drolc
(instrumentos de
cordas)

Gazeta de Sergipe,
(18/05/60, p.01)

18/05/1960 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Ruth Slenczynska
(pianista)

Informações Relevantes
Teatro da cidade de Recife,
que apresentou a peça de
Ariano Suassuna, “A pena e a
lei”.
Pianista
Austríaco.
Sua
apresentação é composta por
canções
de
Haydn,
Beethoven, Debussy, VillaLobos, Ravel e Chopin.
Artista espanhol que ao longo
da sua carreira realizou
numerosos recitais em: Paris,
Nova York, Filadélfia, Buenos
Aires,
Rio
de
Janeiro,
Washington e em outros
grandes centros culturais.
Artista brasileiro e de família
russa. Sua apresentação é
composta por canções de
Beethoven, Haydn, Chopin e
Villa-Lobos.
O quarteto é formado por
Eduard Drolc, Heinz Bottger,
Siegert Ueberschaer e Heinz
Majowski, a sua apresentação
é composta por músicas de
Hayden, Beethoven e Schbert.
Nasceu nos Estados Unidos
em 1929, durante a sua vida
artística executou músicas de
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Gazeta de Sergipe,
(21/05/60, p.01)

21/05/1960 - Auditório do
Colégio Estadual de Sergipe

Os Dionysos
(Grupo Teatral)

Gazeta de Sergipe,
(29/05/60, p.01)

29/05/1960 - Auditório do
Colégio Estadual de Sergipe

Gazeta de Sergipe,
(16/06/60, p.01)

17/06/1960 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Les Comédies de
L´orangerie (grupo
teatral)
Ruggiero Ricci
(violinista) e
Ernste Widmer
(piano)

Gazeta de Sergipe,
(19/06/60, p.01)

20/06/1960 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Peter Frankl
(pianista)

02/08/1960 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Orquestra de
cordas de Milão
(L´Órchestra D’archi
de Milano)

Gazeta de Sergipe,
(20/08/60, p.01)

20/08/1960 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Os Dionysos
(grupo teatral)

Gazeta de Sergipe,
(27/08/60, p.01)

27/08/1960 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Quarteto Parrenin
(instrumentos de
cordas)

Gazeta de Sergipe,
(30/08/60, p.01 e 06)

30/08/1960 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Orquestra de
Câmara de Munich

Gazeta de Sergipe,
(19/03/61, p.01)

15/03/1961Cine Vitória

Ballet Bolshoi de
Moscou

Gazeta de Sergipe,
(07/06/61, p. 01)

07/06/1961 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Real Ballet da
Dinamarca

Gazeta de Sergipe,
(12/06/61, p.01)

12/06/1961Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Rita Paixão
(soprano) e
Gerardo Parente
(piano)

Gazeta de Sergipe,
(02/08/60, p.01)

Bach, Chopin e Beethoven.
Grupo de Teatro de Amadores
de Maceió. Apresentou a peça
teatral infantil “Rei Mentiroso”
de autoria de Graça Melo.
Apresentação da peça teatral
“Britanicus”, tragédia em cinco
atos, de Jean Racine.
Apresentação composta de
canções de Mozart, Brahms, e
outros grandes nomes da
música universal.
Pianista húngaro nasceu em
Budapeste no ano de 1935.
Vencedor
do
Concurso
Internacional na Alemanha,
com o violonista Gyorgy Pauk.
A orquestra italiana, composta
de quinze executantes muitos
dos
quais
solistas
consagrados.
Dirige
a
orquestra
o
maestro
Michelangelo Abbada, que é
professor
de
violino
no
Conservatório
“Giuseppe
Verdi” de Milão.
Apresentação da obra “Uma
morte sem importância”, peça
em três atos de Ivan Noé.
Quarteto Parrenin foi fundado
em Paris em 1944. O Quarteto
é composto por Jacques
Parrenin
(violino),
Marcel
Charpentier (violino), Michel
Wales (viola) e Pierre Parrenin
(violoncelo).
A Orquestra de Câmara de
Munich foi fundada em 1950
por Cristofer Stepp, que a
dirigiu até 1956. Compõem
essa
orquestra
15
instrumentalistas de corda,
que exrepertório, abrangendo
desde os mais antigos até os
mais
modernos
autores
incluindo clássicos e barrocos.
O Ballet Bolshoi de Moscou é
uma das mais autentica
expressão artística soviética,
oferecendo
uma
grande
demonstração de arte e
técnica na sua apresentação
em Aracaju.
Real Ballet da Dinamarca,
fabuloso conjunto de dança
clássica de renome mundial.
Apresentou a peça "Society
em Baby Dolis”, de Henrique
Pongetti.
A artista brasileira Rita Paixão
cantará amanhã composições
de Mozart, Schubert, Bralims,
Puccini e Vila Lobos. A atriz
conquistou diversos prêmios,
entre os quais o primeiro
prêmio “Valores Novos”, da
A.B.I e 1° Prêmio do grande
concurso de “Câmera Vera
Janacopulos”.
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Gazeta de Sergipe,
(17/06/61, p.01)

17/06/1961 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Ballet da Ópera de
Berlim

Gazeta de Sergipe,
(09/09/61, p.04)

11/09/1961Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Devetzi
(pianista)

Gazeta de Sergipe,
(17/03/62, p.01 e 06)

17/03/1962 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Grupo de Teatro
Deca de
Pernambuco

Gazeta de Sergipe,
(01/04/62, p.01)

01/04/1962 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Orquestra Sinfônica
da Universidade da
Bahia

Gazeta de Sergipe,
(26/04/62, p.01 e 06)

26/04/1962 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Ballet do Rio de
Janeiro

Gazeta de Sergipe,
(05/05/62 p.01)

05/05/1962 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

“Os Dionysos”
(conjunto teatral)

08/05/1962 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Tâmara Toumanova
(bailarina)

21/05/1962 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Edith Peinemann
(violonista)

29/05/1962 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Ludwig Hoelscher
(violoncelo)

Gazeta de Sergipe,
(02/06/62 p.01)

02/06/1962 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Mercedes Batista
(bailarina)

Gazeta de Sergipe,
(06/06/62, p.01)

06/06/1962 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Os Solistas de
Zagreb
(solistas)

Gazeta de Sergipe,
(14/06/62. p.01)

16/06/1962Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Nora Kovach e
Istvan Rabovsky
(bailarinos)

Gazeta de Sergipe,
(08/05/62 p.01)

Gazeta de Sergipe,
(20/05/62 p.01)

Gazeta de Sergipe,
(29/05/62 p.01)

Apresentação
de
Yvette
Chauviré, (estrela da Ópera de
Paris), Marion Cito, (estrela de
ópera
de
Berlim),
Gert
Reinhom e Walfgang Lezstner,
(primeiros bailarinos da Ópera
de Berlim).
Pianista
grega,
sua
apresentação é composta por
canções Schumann, Fauré e
Chopin.
Apresentação da peça “O
Badejo”, de Artur Azevedo,
sob a direção de Walter de
Oliveira. Peça em 3 atos.
O concerto exibiu-se na capital
aracajuana, sob a regência do
maestro
H.J
Koelirenter
nascido na Alemanha e
naturalizado no Brasil.
A apresentação contou com a
participação dos artistas: Dalal
Achcar, Alice Cooino, Mirian
Guimarães, Alice Hargreaves,
Beatrice Herbout e Maria Luiza
Noronha.
Apresentação da peça fantasia
infantil “O soldadinho do Rei”
de Lúcio Fiuza.
Apresentação da peça “A
morte do Cisne”. A bailarina foi
acompanhada do seu partner
Wladimir Oskh Tomsky, bem
como do pianista Andrée
Juliette Brun, consagrados
artistas europeus.
A violonista alemã é detentora
de vários prêmios para
violonistas na Europa. Tem
sido também convidada para
atuar como solista das mais
famosas orquestras sinfônicas
europeias.
Hoelscher
nasceu
na
Alemanha. Sua apresentação
manterá contato com as
músicas de Richard Straus,
Bach Frescobaldi, Debussy,
Dvorak e Choppin.
Mercedes Batista é a expoente
máxima da dança afrobrasileira e o seu ballet é o
melhor no gênero. A artista faz
parte do corpo de ballet do
Teatro Municipal do Rio de
Janeiro.
Conjunto de cordas composto
de sete violinos, duas violas,
dois
violoncelos
e
um
contrabaixo, no clássico estilo
italiano.
Apresentação das peças “Dom
Quixote", "Romeu e Julieta",
"Valsa
de
Moskowsy",
"Copelia”.
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Gazeta de Sergipe,
(03/07/62, p.01)

03/07/1962 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Bernard Ringeissen
(pianista)

Gazeta de Sergipe,
(17/07/62, p.01)

17/07/1962 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Tegêbé
(teatro)

Gazeta de Sergipe, 19 e
(20/07/62, p.01)

24/07/1962 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Orquestra Corelli de
Roma

Gazeta de Sergipe
(29/07/62, p.01)

28/07/1962 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Grupo Cultura
Artística
(teatro)

22/06/1963Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Coral
Universitário de
Minas Gerais

Gazeta de Sergipe,
(22/06/63, p.01)

Orquestra
“Camarata Musicale
de Berlim”

Gazeta de Sergipe,
(23/06/63, p.01)

24/06/1963 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Gazeta de Sergipe,
(16/07/63, p.01 e 06)

16/07/1963 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Gazeta de Sergipe,
(18/07/63, p.01)

18/07/1963 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Gazeta de Sergipe,
(18/09/63, p.06)

19/09/1963 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Michele Auclair
(violinista) e
Genevieve Joy
(pianista)

Gazeta de Sergipe,

24/10/1963 -

Beatriz Consuelo e

Coral de Brasília

“Les Mouches”/ As
Moscas
(teatro)

Vencedor
do
concurso
internacional de Plano de
1962. O pianista Bernard é
francês de nascimento e
detentor de vários primeiros
prêmios na França, na Itália e
na Áustria.
O grupo de teatro sergipano
apresentou a peça dedicada
ao público infantil. "A Volta do
Camaleão Alface" e a Peça
“Eles não usam Black-Tie”
A orquestra é dirigida por
Silvano Zuccarini e tem como
solista a pianista Mirela
Zuccarini.
Apresentação da peça teatral
“Chuva”, que conta uma
história que se desenrola na
Ilha do Pago-Pago, nos mares
do Sul e é levada a cena com
14 personagens dos quais 6
são
tipos
representativos
daqueles submetidos a análise
perfeita do novelista Somerset
Maugham.
Apresentação
em
seu
conserto das peças de Brahns,
Bach,
Castoldi,
canções
folclóricas norte americana e
brasileira.
O regente do
conjunto é um maestro Carlos
Alberto Pinto Fonseca.
A “Camarata Musicale” é
composta de cinco elementos
e se apresentará em mais três
cidades brasileiras: Salvador,
Rio de Janeiro e São Paulo.
Composto de 40 vozes sobre
a regência do professor
Reginaldo Carvalho. O coral
de Brasília tem em seu
programa, a ser apresentado
para os sócios da SCAS, a
seleção de Beethoven, Mozart,
Velásquez além de música
folclórica
estrangeira
e
nacional.
Convênio entre Sergipe e
Aliança Francesa. A peça é
dirigida por Martins Gonçalves.
O encenador estilizou a obra
de Sartre com batuque
africano.
Ambas
as
artistas,
de
nacionalidade francesa vem
fazendo boa carreira em todo
o Brasil, sendo bastante
aplaudida
pela
crítica
especializada. No sarau de
amanhã
os
assistentes
ouviram música de Faure,
Frank e Milhaud.
O espetáculo do famoso casal,
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(19/10/63, p.01)

Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Cláudio Darnet
(bailarinos)

pertencentes ao Ballet do Rio
de Janeiro.

Gazeta de Sergipe,
(19/10/63, p.01)

26/10/1963 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

O Madrigal
Renascentista de
Belo Horizonte
(coral)

Conjunto de Canto Coral de
Belo Horizonte.

Gazeta de Sergipe,
(19/10/63, p.01)

31/10/1963 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Gazeta de Sergipe,
(19/11/64, p.06)

21/11/1964Catedral Metropolitana

Conjunto de sopro
da Universidade da
Bahia

21/12/1964Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Coral da SCAS

Gazeta de Sergipe,
(18/12/64, p.01)

Gazeta de Sergipe,
(09/05/65, p.01)

10/05/1965Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Ivete Magdalena
(pianista)

Gazeta de Sergipe,
(16/05/65, p.01)

17/05/1965 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Yvonne Meyer e
Ivan Dragadze
(bailarinos)

Gazeta de Sergipe,
(17/06/65, p.01)

18/06/1965Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Oriano de Almeida
(pianista)

Gazeta de Sergipe,
(06/07/65, p.01)

05/07/1965Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Coral e Orquestra
de Sergipe - SCAS

Orquestra Juvenil

Conjunto da Universidade da
Bahia.

Apresentação
de
música
renascentista de compositores
diversos e interpretação de
obras
modernas
de
N.
Berezowky
(1906)
e
R.L.Sanders (1906).
Pela primeira vez ao público
sergipano
na
próxima
segunda-feira.
Naquela
oportunidade,
o
Maestro
Sandino
Hohagen estará
apresentando
a
sua
composição especial para o
soneto “Taças" de Fausto
Cardoso. Espetáculo gratuito.
A pianista já deu concertos em
Paris, Genova, Bruxelas e
acaba de fazer uma turnê em
35 concertos e em outros
países como a Pérsia, Líbano,
Egito,
Tunísia,
Marrocos,
Senegal,
Angola
e
Moçambique, de onde acaba
de regressar.
A
dupla
de
bailarinos
apresentou “Le Cid”, de
Massenet; “Les Sylphides”, de
Chopin; “Dom Quixote”, de
Minkus; “Lago do Cisne”, de
Tchaikowsky e a “Morte do
Cisne” de Saint Saens.
Diplomou-se no Instituto de
Música do Rio Grande do
Norte. Recebeu diploma de
Honra e um prêmio no IV
Concurso Internacional em
Varsóvia.
Oriano
realizou
inúmeros recitais no Brasil,
Estados Unidos e na Europa.
Na
sua
apresentação
executará páginas célebres de
Chopin.
Organizados e criado pela
sociedade de cultura artística
de Sergipe e tendo como
regente o maestro Sandino
Hohagen.
Apresenta
os
seguintes
espetáculos
“Alle Psalite Alleluya” (Idade
Média), "Muchosson de amor
heridos"
(da
Renascença
Espanhola), “Por Mayo era,
por Mayo", "Riu Riu Chi" de
compositores anônimos do
século XVI e da Renascença
Francesa, “Pavane”, “Je ne
Pose dire”, “Languir me fais”.
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Gazeta de Sergipe,
(23/09/65, p.04)

23/09/1965Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Sérgio Varella Cid
(pianista)

Gazeta de Sergipe,
(23/09/65, p.04)

27/09/1965Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Gazeta de Sergipe,
(23/09/65, p.04)

29/09/1965Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Orquestra de
câmara de
Estocolmo (The
Stockholm
Philarmonic
Chamber).
Ney Salgado
(pianista)

Gazeta de Sergipe,
(23/09/65, p.04)

30/09/1965 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Associação de
canto coral do Rio
de Janeiro,

19/10/1965 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Banda Marcial da
República de
Portugal

Gazeta de Sergipe,
(07/11/65, p.01)

06/11/1965 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Orquestra e Coral
da Sociedade de
Cultura Artística de
Sergipe

Gazeta de Sergipe,
(16/11/65, p.01 e 05)

15/11/1965 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Ballet Verde Gaio

Gazeta de Sergipe,
(01/04/66, p.07)

01/04/1966 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Aleida Schweitzer
(pianista)

Gazeta de Sergipe,
(12/04/66, p.07)

13/04/1966 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Terezinha Roehring
(soprano)

Gazeta de Sergipe,
(19/10/65, p.01 e 03)

O
pianista
português
apresentou “Sonata ao Luar”
de Beethoven, “Appassionata”,
de Beethoven; “Balada n. 3”,
opus 47, “Nocturno” opus 27,
n.02 e Scherzo n. 2, em
bromei maior opus 31, de
Chopin.
A orquestra executará peças
de Rossini, Vivaldi, Mozart,
Shostakovich
e
outros
mestres.
Apresentação de “Sonata” em
lá, de Mozart, “Sometimes”, de
Maurice Ravel e Grande
Polinaise, de Chopin.
Apresentação de com músicas
renascentistas (França e Itália)
e música sacra (Scarletti e
José Maurício).
Composta de 106 membros
desfilará pela Rua João
Pessoa,
partindo
da
Assembleia Legislativa até a
sede do Vice Consulado
Português
na
loja
“A
Brasiluso”.
Está se apresentando em
concertos populares, dedicado
à juventude sergipana. O coral
da SCAS, nestes concertos
populares,
limita-se
na
apresentação de números da
Renascença e de folclore. A
entrada é aberta ao público
em geral.
Composto de 44 figuras, o
Ballet Verde Gaio, de Portugal
é uma expressão cultural
baseada no folclore Regional.
Aleida Schweitzer venceu o
último concurso Backhaus, e
foi agraciada com uma bolsa
de estudos do governo
polonês.
A soprano Terezinha Roehring
que é gaúcha, e possuidora de
vários prêmios internacionais.
Na sua apresentação constam
números clássicos e de
folclore brasileiro.
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Composto de 15 pessoas.
Entre os que compõem o
conjunto
citam-se
Carlos
Rodrigues de Carvalho, Jorge
Angelico Chaves, Luciano
Carvalho Chaves, Maria do
Carmo Corrêa e Mesiara,
Marúsia Gomes Andrade,
Marisa Godoy Leite, entre
outros. A orientação está a
cargo de Maria do Carmo
Corrêa e Mesiara.

Gazeta de Sergipe, 29 e
(30/06/66, p.01)

29/06/1966 Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Conjunto Infanto
Juvenil de Block.

Gazeta de Sergipe,
(03/08/66, p.01)

04/08/1966 Cine Teatro Rio Branco

Recital Sem Opus
(teatro)

Gazeta de Sergipe,
(12/08/66, p.01)

11/08/1966 Cine Teatro Rio Branco

Orquestra
de Hamburgo

Gazeta de Sergipe,
(26/08/66, p.07)

29/08/1966 Auditório do Instituto
Histórico e geográfico de
Sergipe.

Turíbio Santos
(guitarrista)

Gazeta de Sergipe,
(01/09/66, p.08)

02/09/1966 Cine Rio Branco

Teatro mímico de
Paris

Gazeta de Sergipe,
(21/09/66, p.01)

20/09/1966 Auditório do Instituto
Histórico e geográfico de
Sergipe

Maria Lívia São
Marcos
(violinista)

Gazeta de Sergipe,
(20/12/66, p.08)

20/12/1966 Cine Teatro Rio Branco

Grupo teatral
“Opinião”

Gazeta de Sergipe,
(30/03/67, p.06)

03/04/1967Auditório do Instituto
Histórico e geográfico de
Sergipe

Isabel Mourão
(pianista)

Gazeta de Sergipe,
(12/05/67, p.06)

13/05/1967Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Antônio Carlos
Barbosa Lima
(guitarrista)

No programa inclui Scarlatti
Bach, Chopin, Villa Lobos,
Carlos Gofes Castelnuovo,
Sávio Queiroz e Albaniz.

Gazeta de Sergipe,

15/06/1967-

Teatro de máscara

Apresentação da peça “Pedro

Peça de João Costa que
recebeu o prêmio Tabajara, na
VI Semana de Teatro na
Paraíba.
A “Orquestra de Câmara de
Hamburgo” interpretou música
de Mozart, Bartok, Bach,
Vivaldi e Janaeck, a orquestra
e composta de 11 elementos.
Turíbio Santos interpretará
peças de John Dowland,
Gaspar Sanz, Robert de
Visée, Albert Rousell, Frank
Martin e Villa - Lobos.
Composto de duas figuras:
Bradel e Dominique. Os dois
mímicos
vêm
de
uma
excelente temporada artística
na Europa.
A
violinista
Interpretou
composições de Dowland,
Narvaes,
Bach,
Weiss,
Haydan, Pence, Villa-Lobos,
Savio, Taruega e Albaniz. Em
concurso patrocinado pelo
Departamento de Cultura do
Município de São Paulo,
recebeu o troféu “villa-lobos”.
Apresentação da peça de
Millor Fernandes e Flávio
Rangel,
“Liberdade,
Liberdade”, uma coletânea de
citações de autores célebres
ou imortais, glorificando a
maior conquista do homem.
O sarau assina o retorno deste
auditório, que se encontrava
passando por uma série de
reformas.
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(15/06/67, p.06)

Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

de Salvador

Gazeta de Sergipe,
(01/07/67, p.06)

02/07/1967Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Teatro Universitário
da Paraíba

Gazeta de Sergipe,
(30/09/67, p.01)

30/09/1967Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Fernando Lopes
(pianista)

Gazeta de Sergipe,
(15/06/67, p.06)

15/06/1967Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

Teatro de máscara
de Salvador

Gazeta de Sergipe,
(05/01/68, p.06)

05/01/1968Cine Vitória

Aquele que Deve
Morrer
(Filme)

Gazeta de Sergipe,
(20/08/69, p.01)

21/08/1969Auditório do Colégio
Estadual de Sergipe

A Dança do Ouro
(peça teatral)

Mico”, de Antônio Callado e a
peça “Dona Patinha vai ser
Miss”, peça infantil de Arthur
Maia.
Apresentação da peça “Nossa
Cidade” (Our Town), em 03
atos, de Thornton Wilder, em
tradução de Elsie Lessa. A
peça conta com vinte e cinco
personagens em cena.
Fernando Lopes é um dos
mais conhecidos pianistas
brasileiros. Recebeu diploma
de honra ao mérito no
concurso internacional de
piano realizado na cidade
italiana de Bolzano.
Apresentação da peça “Pedro
Mico”, de Antônio Callado e a
peça “Dona Patinha vai ser
Miss”, peça infantil de Arthur
Maia.
A fita baseada na novela de
Nikos Kazantzakis, narra o
drama de uma aldeia grega,
quando o povo se defronta
com o problema de abrigar ou
não um grupo de refugiados.
Direção de Jules Dassin,
Pierer
Vanek
e
Melina
Mercure.
A peça versa sobre tema do
século XVIII no tempo de
Chico Rei, em Minas Gerais,
figura lendária, vinda da Guiné
e que aqui como escravo,
lutou pela liberdade de todos
os negros escravizados em
várias partes do Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dedicamo-nos, nesta pesquisa a refletir sobre as memórias, as trajetórias e
as apresentações da Sociedade de Cultura Artística Sergipe (SCAS) no estado de
Sergipe, entre os anos de 1960 e 1970. A pesquisa conseguiu atingir os objetivos
propostos, na medida em que identificou que a SCAS foi responsável pela difusão
da produção artística e pela preservação do patrimônio cultural em Sergipe, durante
os anos que esteve em funcionamento. Pudemos identificar, na Gazeta de Sergipe e
na documentação da Sociedade Artística, diversas matérias publicadas sobre os
eventos, apresentações de artistas e companhias nacionais e internacionais, além
da oferta de concursos de contos, oficinas e cursos, e alguns concertos populares
patrocinados pela SCAS. O trabalho também contribuiu para ampliar e valorizar a
historiografia de Sergipe, em âmbito local e nacional.
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POR QUE INSISTEM EM NOS CHAMAR DE MEDIEVAIS? OS RESQUÍCIOS DE
UMA SUPOSTA IDADE MÉDIA NO BRASIL DO SÉCULO XXI
Pablo Gatt231
Resumo: O presente artigo discutirá as assimilações entre a sociedade brasileira
dos últimos anos e a Idade Média. Em vista disso, temas que versam o corpo, a
sexualidade e a diversidade religiosa quando fogem ao padrão ou ao tradicional
ainda são taxados como errôneos. Essas diversidades, contrárias às normas,
recebem rótulos negativos e são taxadas como necessárias de correção, sendo
essas práticas negativas o que o senso comum atribui como uma volta ao Medievo.
Ademais, os enfoques desse artigo destinam-se a desmitificação da Idade Média
como um período obscuro e estagnado, em que apenas houvesse repressões por
parte da Igreja.
Palavras-chave: Idade Média; Pecado Original; Corpo; Discurso; Sexualidade.
Introdução
Baseados na ideia de que o homem não pode se conhecer senão em uma
relação íntima com Deus, o homem medieval é um sujeito cristão, enquadrado em
um discurso regulador e dotado de uma identidade cristã em alteridade ao estigma
pecaminoso, visto que o mesmo é uma entidade dividida entre uma prática
discursiva homogênea da ortodoxia e os lances esparsos do ser heterodoxo.
Ademais, podemos considerar que cada padrão comportamental é uma construção
social, cultural e histórica, dotada das características próprias de cada período.
Nesse sentido, construído historicamente e envolvido pelas normas discursivas de
seu tempo, o homem da Idade Média, bem como o homem de todas as épocas
históricas, esteve dividido entre a prática da ortodoxia e da heterodoxia.
Em qualquer sociedade encontramos múltiplas relações de poder que
atravessam o corpo social, uma vez que todas essas relações estão ligadas à
prática do discurso, na medida em que esse poder está interiorizado na consciência
das pessoas e nas relações que submetem inquéritos de verdades, assim como
foram submetidos os homens medievais às pastorais de confissões. A analogia de
que Cristo era a cabeça da Igreja, (Ef – 5, 23), fizera do Alto Clero latino uma
poderosa Instituição espiritual e dominante no período medieval. Nessa perspectiva,
o Clero desenvolveu um sistema de representações ao qual o mesmo estaria ligado
a alma enquanto a maior parte da população, a laicidade, estaria ligada ao corpo e
consequentemente o discurso religioso versava a superioridade hierarquizada dos
membros do Clero perante o popular (RANHEL, 2018, p. 16). Essa associação do
Clero com a alma fizera com que a sociedade fosse guiada por ele em busca da
salvação, assim como o corpo só seria salvo se seguisse as vontades da alma.
Portanto, uma vez que submetidos ao poder das pastorais de confissões mediante
ao discurso religioso, o homem estaria no caminho correto da salvação, somente a
Igreja, encarnada como os valores espirituais no mundo, poderia conduzir os
homens na salvação das almas.
Esse poder que sobrepuja as regras e circula em cadeias funciona como uma
rede, ultrapassando e moldando o homem ao impor aparelhos de punição,
sujeitando os seus corpos, gestos, comportamentos e atitudes. Por isso, estudar a
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representação do homem medieval é compreender o social, a cultura, o religioso e
as influências que marcaram o interdiscurso do período.
Temas que versam o corpo, a sexualidade e a diversidade religiosa, quando
fogem ao padrão ou ao tradicional ainda são taxados como errôneos, recebendo
rótulos negativos e classificados como necessários de correção. Esse corpo, quando
analisado no contexto do século XIII, é tido como matéria física e é integrante dos
discursos sociais, sofrendo por expressões exteriores (RODRIGUES, 2008, p. 44).
No imaginário dos homens da Idade Média estão presentes os males do orgulho
carnal juntamente com o corpo negado pela sua sexualidade, entretanto valorizado
como instrumento de salvação. Essas conjunções são marcas da cultura cristã
medieval, dado que o desejo sexual e o Pecado Original estiveram conectados no
imaginário social do período. Por assim dizer, a sexualidade não é nada mais do que
uma forma de expressão cultural, que se revela de forma única em cada cultura
(GHERPELLI, 1995, p. 39).
[...] como qualquer outra realidade do mundo, o corpo humano é
socialmente concebido, e a análise da representação social do corpo
oferece uma das numerosas vias de acesso à estrutura de uma sociedade
particular [...] sabe-se que cada sociedade elege certo número de atributos
que configuram o que o homem deve ser, tanto do ponto de vista intelectual
ou moral, quanto do ponto de vista físico (RODRIGUES, 2008, p. 44).

A desmistificação da liberdade sexual existente na Roma antiga e a quebra do
pensamento de que foi o Cristianismo o promotor de uma moral sexual reguladora
foram ideias cunhadas pelo historiador francês Paul Veyne. Em sua obra Sexo e
poder em Roma, publicada originalmente em 2005, o historiador elucida que temas
como castidade, finalidade reprodutiva e contenção já se faziam presente cem anos
antes do advento do Cristianismo, quando na Roma antiga prevaleceu-se uma
conduta sexual de ordem cívica, em que no corpo do homem refletiam seus deveres
como cidadão. Michel Foucault em O cuidado de si de 1984, compartilha de uma
visão similar à de Veyne, ao elaborar uma análise do corpo a partir da medicina
grega, entre a necessidade de um domínio sobre os desejos e de uma luta contra o
prazer, em que será encontrada mais tarde na moral discursiva cristã.
O sexo era visto pela igreja como um mal necessário, indispensável para
que a humanidade pudesse cumprir a orientação bíblica que propõe aos
homens e mulheres serem fecundos, de modo a multiplicar e encher a terra
de sua espécie, conforme se lê em Gênesis (Cap. 1, v. 28). Entretanto, isto
desvirtuava o ser de sua verdadeira vocação que requer um total controle
sobre os desejos da carne, sobretudo, a abstinência sexual (JARDIM, 2006,
p. 126).

É a inserção dos homens medievais no sistema simbólico cristão que,
extremamente regrado e ditado, reforça o ethos da teologia moral e os caminhos
para a salvação, consentindo em fórmulas de vida sexual perante aos ditames
religiosos cristãos. Fora o Ocidente europeu que transformou a prática da atividade
sexual em interdiscurso, posto que temas como monogamia, desqualificação do ato
sexual e o sexo apenas para a reprodução já existiam na moral pagã de diversas
religiões greco-romanas, sobressaindo-se a moral ascética em completa negação
carnal. Nesse sentido, pelo advento da simbologia Pecado Original de Adão e Eva, o
Cristianismo é o responsável por implementar novas técnicas para que essa moral
fosse efetiva para todo o corpo social por meio dos mecanismos de poder e dos
símbolos.
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Presentes como aspectos históricos e culturais em nossa sociedade, os
inúmeros comportamentos sexuais e as diferenças religiosas ainda são vistas como
tabus e estigmatizados pelas instituições dominantes. Desse ponto de vista, emergese uma necessidade de se tratar temas tão antigos que ainda vigoram e se fazem
presentes em nosso meio, em razão de que muitos desses enunciados encontramse sobre uma película de obscuridade, marginalizados pelos grandes veículos de
comunicação.
Essa necessidade de trabalhar temas que envolvem sexualidade, discurso e a
contrariedade é urgente, posto que o medo, ou melhor dizendo, o desconhecimento
à diferença, à alteridade ou perante aos modos de vida opostos a norma esperada
capacitam no homem discursos e atos dignos de repulsa. Infelizmente, esse
discurso de ódio, contrário a diversidade e ao pluralismo, elegera um indivíduo
completamente despreparado para assumir um dos maiores cargos em nosso país.
Foi o discurso de aversão, supostamente baseado na moral, nos costumes e na
tradição que, durante 27 anos, manteve por sete mandatos no cargo de deputado
federal do Estado do Rio de Janeiro, o atual Presidente da República, Jair Messias
Bolsonaro. Vossa Excelência, ativo em suas redes sociais, veículos de informações
online, propaga por meio do discurso escrito o ódio à diferença, aos
comportamentos diversos, assim como dissemina uma repulsa e estigmatiza
aqueles opostos ao seu pensamento. Como exemplos dos efeitos imediatos desse
discurso, o ex-deputado federal, também pelo Estado do Rio de Janeiro, Jean
Wyllys, assim como a filosofia e professora Marcia Tiburi, pediram exílio em menos
de três meses de mandato do Presidente, alegando constante ameaças de morte.
Com infelicidade, a prática de contrariedade ao discurso e aos mandamentos das
Instituições que se encontram no poder também causou a morte da ex-vereadora
Marielle Franco. Negra, homossexual e símbolo de luta feminista, movimento tão
combatido pelo Presidente, e disposta de um discurso de embate ao poder e as
vivências esperadas por ele, Marielle pagou com a vida por uma luta justa e por
pensamento contrário e honesto. Nessa visão, o discurso dominante, uma vez que
envolto pela prática do poder, tem por função marginalizar a alteridade, adestrar os
corpos e realizar a manutenção da sociedade, visto a disparidade existente na
diferença entre a norma discursiva e o praticado socialmente. Estamos regressando
ao que supostamente, pelo senso comum, chamam de Idade Média, como uma
época de repressões, ou dando início a nossa própria “Idade das Trevas”?
O corpo, a atividade sexual e o indivíduo no início da era cristã.
Durante toda a história da era cristã não encontramos um modelo
comportamental homogêneo no que tange a sexualidade a ser seguido. Na Roma
antiga a promiscuidade estava atrelada aos escravos, que computavam 25% da
população, uma vez que não eram considerados cidadãos pois não tinham deveres
morais algum com o Império. Nesta lógica, o casamento funcionava como um
negócio, em que não se fazia presente o sentimento a dois. Casar-se era um dever
cívico, visto que o único objetivo era o de procriação, gerando homens livres para o
Império. A instituição do casamento monogâmico já se fazia presente, nesse
sentido, existiu uma conduta ordem cívica e de responsabilidade para com a
sociedade. O sexo não deveria ser praticado livremente, mas sim com o intuito da
reprodução, embora encontremos práticas contrárias ao discurso esperando, uma
vez que o cidadão aristocrata poderia procurar a satisfação dos prazeres com um
escravo ou em lugares públicos próprios para o flerte, visto que que o mesmo jamais
poderia ser submisso.
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A virilidade, significando uma soberania sobre si, é uma virtude do cidadão.
Esse homem viril era considerado um “soldado do dever cívico”, um ser
moralmente responsável. Esse homem romano tinha uma série de tarefas a
realizar: o ofício da guerra, a escrever leis, a manutenção e preservação da
gens. Ser, portanto, viril, era tido como útil para que o exercício dessas
atividades, e por conta disso a carência de virilidade não era vista com bons
olhos. Ser efeminado, não ser viril, era trair o mos maiurum. Este ideal
romano expressava, além da questão do domínio de si, o domínio exercido
na vida pública. Ser senhor de si e, mais ainda, ser viril era uma qualidade
muito desejada (MENNETTI, 2011, p. 45-46).

Lembrando que estamos falando de homens livres da aristocracia, ser
penetrado ou submisso é malvisto, o cidadão romano deve sempre ser ativo, pois o
seu papel sexual reflete no corpo social. Em suma, em um primeiro momento da
história romana, o corpo esteve atrelado a um dever cívico, em que a figura
masculina deveria zelar pelo lar, proprietário de sua esposa, filhos e bens,
compreendendo uma sociedade de valores estéticos.
No final da fase do Império, a filosofia estoica abarca a vida privada desses
sujeitos. Descolando de uma conduta vinculada à cidade para o equilíbrio pessoal, o
homem passou a transitar entre a vigilância no que tange o prazer e a real
necessidade da matéria. O corpo passou a se enquadrar entre a dualidade da
contenção e da educação, entretanto, jamais da satisfação dos desejos. Nesta
ocasião, fundou-se uma luta no interior do homem frente aos excessos provocados
pelo prazer. Mesmo com a virada estoica o sexo ainda continuou a ser visto para a
procriação, visto que “quem quer ser um homem de bem só deve fazer amor para ter
filhos. O estado de casamento não serve aos prazeres venéreos.” (VEYNE, 2009, p.
47).
O cidadão romano passa a ter conflitos internos que necessitam ser
resolvidos, mesmo que ainda responsável pelo lar, a mulher é sua companheira e
não propriedade, única em sua vida. Contudo, o sexo ainda está envolto por uma
série de observâncias, dado que a necessidade de exame de si é voltada para o
pessoal e não mais ao cívico, em que o ser ativo também poderá cair na tentação e
nos excessos do prazer. Aqui a prática do ato sexual por intermédio da realização do
prazer é vista como igual ao praticado com uma amante ou com meretrizes.
Formula-se uma conduta voltada para a procriação e não para os afetos e caricias,
em que concomitantemente o casamento passa a abranger uma visibilidade social,
não mais realizado apenas no interior das elites, em que qualquer desvio conjugal
transparece na comunidade.
O estoicismo, de fato, fora uma filosofia que estimulou a autonomia e o
controle de si. Nessa perspectiva, o sexo é vigiado pelo homem no que tange o seu
prazer, sempre observando a não exaltação da carne, pautado em um autocontrole.
Temos então um mundo pagão dividido em dois momentos, em que questões
voltadas ao tema da moral sexual já se faziam presentes. Encontramos um primeiro
momento abarcado pela conduta do dever cívico, posto que o casamento e o ato
sexual refletem a estrutura da sociedade romana, em que o homem é obediente ao
Império. Entretanto, nos deparamos com um segundo momento e a afirmação da
contenção do eu, em que na filosofia estoica o homem é praticante do autocontrole e
vigilante do prazer interno.
O que estava em jogo era uma mudança sutil na percepção do próprio
corpo. Os homens e mulheres dos séculos subsequentes não apenas foram
cercados por um conjunto diferente e mais rigoroso de proibições.
Passaram também a ver seus próprios corpos sob um prisma diferente.
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Vista através da lente do cristianismo plenamente elaborado do início da
Idade Média, a imagem do corpo das pessoas do século II parecia
estranhamente indistinta. Ela era turvada por uma sensualidade difusa
(BROWN, 1990, p. 35).

Embora a comunidade cristã durante os primeiros séculos tenha sido
diversificada no que diz respeito à moral sexual, citamos alguns de autores cristãos
e seus pareceres acerca do assunto, uma vez que muitos cristãos usaram o corpo
como mecanismo demonstrativo da fé, seja pela castidade, clausura ou renúncia de
todos os bens materiais. Posto que no mundo pagão a pregação de uma conduta
sexual se restringia perante ao estamento do indivíduo, no Cristianismo temos um
código moral propagado a toda comunidade, independente da região, raça ou
estamento.
Durante os primeiros séculos da era cristã, o apologista cristão grego
Clemente de Alexandria (215), pregou um “ideal humano da continência, ou seja, o
que é estabelecido pelos filósofos gregos, ensina-nos a resistia à paixão, para que
não nos tornemos subservientes a ela, e a treinar os instintos para que busquem
metas racionais.” (Clemente de Alexandria, apud BROWN, 1990, p. 36). Para
Clemente de Alexandria o prazer sexual é errôneo, entretanto a relação sexual,
desde que praticada para o fim reprodutivo, deveria promover a renovação da carne
frágil, em que homem é vigilante desse prazer e seu próprio juiz.
Diferentemente em Cartago, província romana da África, o apologista cristão
Tertuliano (220), defendeu uma moral sexual mais rigorosa. O autor cristão
promoveu uma doutrina pautada na suspensão da atividade sexual, uma vez que o
desejo sexual se faz presente na vida do homem e é incapaz de ser apagado seja
pelo batismo ou pela renúncia, posto que a atividade sexual instiga o pecado.
Tertuliano também pregava o exame dos desejos e a vigilância quase que contínua
da carne, pois o desejo sexual representa a marca do pecado e rompendo-se com o
desejo, rompe-se com o pecado. É levar uma vida sob o exame constante de si.
Especula-se que com o movimento filosófico do gnosticismo no segundo
século, com Valentim (160), ocorreu a promoção de um estigma negativo ao corpo
(BROWN, 1990, p. 111). Para o gnóstico, o corpo fora um acidente e estranho ao
verdadeiro eu. Nessa mesma perspectiva negativa, Cipriano de Cartago (258), no
século III, que teve Ambrósio de Milão (397), e Agostinho de Hipona (437), como
seus sucessores, considera a carne dos cristãos como um sinal constante da luta
contra as maldades do mundo. Ambrósio, no século IV, também acolhe a visão da
carne como um sinal eminente do perigo, posto que é sexualizada. Segundo a
filosofia do maniqueísmo, o ato sexual, mesmo que praticado para a reprodução,
contribuía para o alargamento das forças do mal, assim como fora defendido por
Gregório de Nissa (394), e Jerônimo (420), visto que a sexualidade fora a
responsável pela queda original. Nesse sentido, os dirigentes da Igreja Latina
repeliram o casamento para longe do sagrado, construindo um aparato discursivo de
negação a qualquer ato sexual.
No final do século IV, como um dos principais representantes do Cristianismo
dos primeiros séculos, Agostinho irá se dedicar à escrita da doutrina cristã ao optar
pela vida ascética no pequeno mosteiro de Hipona. O apologista cristão em suas
obras afirma que a sexualidade está presente nos homens, inclusive esteva
presente em Adão e Eva de maneira consciente, dado que “as núpcias dignas da
felicidade do Paraíso, se não tivesse havido o pecado, teriam gerado filhos dignos
de amor e não teriam vergonha da volúpia (libido).” (CD, XIV, XXIII, tradução
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nossa)232. Vemos em Agostinho a aceitação do matrimônio desde que o intuito final
seja a reprodução (CD, XIV, XXIV), entretanto, a castidade e a abstinência ainda são
defendidas como os modos mais elevados de vida, pois “esta paixão libidinosa, de
que agora estamos a tratar, excita a vergonha tanto mais quanto mais o espírito.”
(CD, XIV, XXIII, tradução nossa)233.
A prática do ato sexual é entendida por ele em função de um debitum
conjugale, visto que a desobediência é compreendida como desejo sexual não
controlado, uma vez que toda desobediência reflete a desobediência original perante
ao criador. Temos um Agostinho preocupado com o desejo sexual, em que esse
desejo deveria ser disciplinado e observado constantemente.
Mas quando o comando da vontade retém os outros membros, sem os
quais os excitados contra essa vontade pela paixão libidinosa não podem
alcançar o que desejam, guarda-se a castidade e não desaparece, embora
não permitido, o prazer do pecado. No Paraíso as núpcias não teriam esta
oposição, esta repugnância, esta luta entre a vontade e a libido ou, pelo
menos, esta deficiência da libido ao apelo da vontade, se a desobediência
culpável não provocasse o castigo duma desobediência; esses membros
obedeceriam, com o todos os outros, à vontade (CD, XIV, XXIII, tradução
nossa)234.

A construção do discurso de Agostinho caracteriza-se pela contrariedade ao
ato sexual praticado pelo prazer, pois o Pecado Original de Adão e Eva acarretou
para os homens a mancha do pecado, transferindo uma negatividade para a prática
da atividade sexual, dado que “agora na sua carne é movido pela paixão libidinosa.”
(CD, XIV, XXIV, tradução nossa)235.
Desde o Pecado Original, parece estar sendo construída uma estratégia de
controle das sexualidades masculina e feminina, tal como diz o texto bíblico:
“o teu desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará” (Gênese, Cap. 3,
v.16). À desobediência dos homens à vontade de Deus, Ele nos puniu com
a desobediência “daquela” parte do corpo dos homens à vontade desses.
Doravante, homens e mulheres pagarão pelo pecado do orgulho, aquele
que os impeliu à desobediência, com a incapacidade de governar os seus
próprios corpos, a luxúria os levará a uma armadilha, da qual quase não há
escapatória, o preço da salvação será a eterna vigilância e, não apenas
sobre o corpo, mas, sobretudo, sobre o pensamento, pois é neste campo
que o pecado se insinua e corrompe o corpo, fato que é recorrente no
discurso eclesiástico (JARDIM, 2006, p.126).

Os discursos dos apologistas cristãos dos primeiros séculos reforçaram a
mancha pecaminosa que estará presente no imaginário e representações dos
homens medievais, posto que Agostinho de Hipona salientou através de seus
discursos a concupiscência atrelada a carne.
Ver no original: “Et ideo illae nuptiae dignae fehcitate paradisi, si peccatum non fuisset, et
diligendam prolem gignerent et pudendam libidinem non haberent.” (CD, XIV, XXIII).
233 Ver no original: “Nunc vero pudet animum resisti sibi a corpore, quod ei natura inferiore subiectum
est.” (CD, XIV, XXIII).
234 Ver no Original: “Sed cum alia membra retinentur voluntatis imperio, sine quibus illa, quae contra
voluntatem libidine concitantur id qod appetunt implere noii possunt, pudicitia custoditur, non amissa,
sed non permissa delectatione peccati. Hunc renisum, hanc repugnantiam, hanc voluntatis et libidinis
rixam vel certe ad voluntatis sufficientiam libidinis indigentiam procul dubio, nisi culpabilis
inoboedientia poenali inoboedientia plecteretur, in paradiso nuptiae non haberent, sed voluntati
membra, ut cetera, ita cuncta servirent.” (CD, XIV, XXIII).
235 Ver no original: “ut in eius carne etiam illud non nisi eius voluntate moveretur, quod nunc nisi
libidine non movetur.” (CD, XIV, XXIV).
232
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Em suma, primeiramente encontramos uma conduta de ordem cívica, em que
na Roma antiga do mundo pagão os deveres da cidade refletem no comportamento
e na prática sexual do cidadão livre. Com os estoicos, posteriormente,
compreendemos a vigência da prática do exame de si, em que o “eu” assume um
lugar principal, não mais abrangendo uma ordem cívica. É apenas com a filosofia
patrística que ocorre a elaboração dos impulsos sexuais como, quando fogem ao
controle, resultado da consequência da desobediência original, surgindo uma luta
constante entre os desejos e as verdadeiras necessidade da alma. Nesse sentido,
os cristãos se submetem ao discurso religioso pautado no Pecado Original de Adão
e Eva perante a lógica da obediência.
Além desse caráter não binário do interdiscurso, as práticas discursivas
não são contínuas, uma vez que temos por exemplo a intolerância em relação à
Homofilia236, na Roma antiga, assim como na Grécia dos primeiros séculos o sexo
servia como meio de suporte para as iniciações ao conhecimento, estando vinculado
com as formas de conhecimento da verdade. Passa-se ao caráter da
descontinuidade quando na época imperial prevaleceu-se uma moral sexual que
privilegiou o casamento apenas entre cônjuges de sexos opostos, valorizando ato
sexual apenas no intuito da procriação. Ainda no Alto Império Romano, médicos e
filósofos atuaram no sentido de promover uma moral sexual (BROWN, 1990, p. 79),
que abraçada pelo Cristianismo, inaugurou uma nova época na Europa. Esse novo
imaginário constituiu-se por meio de um sistema de representações de cunho moral
entre o homem e o seu corpo, promovendo um receio ao ato sexual e o amor entre
rapazes, visto que a relação entre dois homens passou a ser proibida e taxada como
sodomia237 na Idade Média.
No imaginário medieval, esse corpo doente era, então, considerado o sinal
externo de algum pecado cometido pelos pais (por exemplo, relação sexual
em períodos proibidos), resultado do castigo divino. Daí o fato corriqueiro de
atribuírem-se desregramentos sexuais aos leprosos. Em virtude disso, os
leprosos foram excluídos do convívio social e confinados em "gafárias"
(designação ibérica) e obrigados a usar uma marca da infâmia: um guizo,
uma matraca ou um sino quando circulassem pedindo esmolas (na França
ocorreram massacres de leprosos em 1321. Mais uma vez, estabelecia-se a
ligação entre corpo (doente) e pecado (SANTOS, 2001, p. 16).

A prática do ato sexual, portanto, não é má, mas necessária para a
reprodução e para perpetuação da palavra de Deus, entretanto deve ser vigiada pois
a satisfação da concupiscência da carne passou a ser retratada como a não vontade
de Deus, tendo origem na queda posto que Adão perdeu o controle sobre os
desejos.
Para Foucault, os primeiros autores cristãos teriam tomado de empréstimo
princípios de uma moral pagã já preconizada por alguns filósofos e médicos
na Antiguidade. Outrossim, o autor afirma que a moral cristã não passa de
um fragmento da ética pagã introduzido no cristianismo, mas que propôs um
novo modelo de concepção de si.6 Seria esse o período no qual emergiria
uma concepção de família monogâmica, de comportamentos sexuais
aceitáveis e de estrita fidelidade entre as pessoas casadas. O cristianismo
trouxe novas técnicas para impor seus princípios morais e um conjunto de
imperativos e proibições que determinariam as relações entre homem e
mulher e o exercício da sexualidade (ALEXANDRINA DA SILVA, 2015, p.
42).
236

Ato sexual praticado entre dois homes na Grécia Antiga, quando não pertencentes ao mesmo
estamento e o membro do estamento mais alto como o ativo da relação.
237 Sodomia é a prática do coito anal seja entre dois homens ou entre um homem e uma mulher.
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Nessa perspectiva, inscreve-se no Cristianismo, juntamente de temas já
presentes anteriormente ao seu apogeu, uma moral pautada na desobediência de
Adão e Eva e na vigilância constante de si, em que a carne se fez “verbo”.
O corpo envolto pela mácula do Pecado Original no imaginário medieval
Como forma de desmitificação do senso comum encontramos na Idade Média
uma massiva e brilhante produção intelectual, assim como uma vivência que
concerne o social e o espiritual, dado que nos deparamos com uma hegemonia
religiosa ao se estudar o medievo. Ademais, a força do poder clerical alcançou locais
em que o poder real não conseguiu penetrar, produzindo nos discursos
representações de efeitos de verdade, posto que “desde o triunfo do Cristianismo
nos séculos IV e V, provocou quase uma revolução nos conceitos e nas práticas
corporais.” (LE GOFF; TRUONG, 2014, p. 29). Nessa lógica, as paroquias religiosas
funcionavam como uma molécula local da Instituição Igreja 238 , responsáveis pelo
guiar comportamental dos sujeitos cristãos, operando como verdadeiros centros
religiosos de condicionamento de toda vida cotidiana.
Do mesmo modo, como forma de ressaltar para além dos conceitos de que o
homem no período medieval era visto como um homo viator e também um sujeito
cristão, acreditamos que os discursos religiosos acerca do corpo, influenciados pela
simbologia do Pecado Original de Adão e Eva, fizeram desse indivíduo adepto de
uma disciplina corporal, visto que já na antiguidade greco-romana, assim como no
medievo posteriormente, esses discursos buscaram a promoção de uma identidade
cristã como forma de combate às condutas contrárias ao próprio discurso religioso,
os chamados atos ou práticas de pecado. Ademais, peregrino entre dois mundos,
segundo a doutrina cristã, esse homem era um viajante, uma vez que o plano
terreno era tido como um mundo passageiro, em que suas ações deveriam ser
pautadas para o futuro, na tentativa da salvação da alma e no distanciamento com
as práticas de pecado.
Procedendo do conceito de circularidade das ideias e do interdiscurso, nossa
discussão procurou investigar as práticas e as representações em torno a
sexualidade, dado que as mesmas se manifestam de forma única em cada
imaginário social. A construção da simbologia do Pecado Original, sob a perspectiva
do desejo sexual desordenado, serviu de artifício para o discurso de
disciplinarização corporal, visto que auxiliou os discursos propagados pelo Alto Clero
Latino da Igreja Católica do século XIII, como também os discursos religiosos
anteriores, na estigmatização dos corpos. É por essa problemática em torno do
corpo que buscar guiar nossa discussão, visto que a desordem humana recebe a
denominação comum de concupiscência, apetite sexual existente na carne do
sujeito cristão que, consequência do Pecado Original de Adão e Eva, foi o
responsável pelo estigma corporal propagado no interdiscurso religioso da época
(ST, I-II, q. 82, a. 3).
Ainda nesse imaginário, a representação do corpo, principalmente o corpo da
figura feminina, fora transpassada pela simbologia do Pecado Original, posto que a
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Embora compreendemos pluralidade dos discursos religiosos da Igreja cristã, uma vez que
múltiplos em seu processo de estruturação nos primeiros séculos, nos referimos a Instituição religiosa
como “um bloco de poder regido por regras burocratizadas, distribuído como uma hierarquia clerical
que se apresentaria como um “corpo piramidal de funcionários”, nicho de uma relação formalista
entre norma e sociedade, vértice de relações de poderes monopolizadas por uma autoridade que
serviria a uma vontade centralizadora.” (RUST; CASTANHO, 2017, p. 17).
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mulher foi considerada herdeira direta de Eva, portadora dos ardis da fala e de uma
sexualidade perigosa, até mesmos destaca como agente do Diabo, quando não
estivesse sob uma supervisão masculina. Ademais, a figura de Maria foi usada como
contraponto a toda representação negativa atrelada ao feminina no medievo, pois
dera à luz de forma virginal ao redentor foi considerada salvadora da humanidade,
em que por meio da mesma, a virgindade passou a ser vista como uma forma
elevada de vida. Por essa negação da atividade sexual, uma vez que ligada ao
Pecado Original, ocorre uma valorização da identidade cristã como forma de
diferenciação com os demais, ao relegar a margem da sociedade qualquer atividade
contrária ao desejado pelo discurso religioso e que fosse desvinculada do
comportamento baseado no ethos cristão, que priorizava a contenção dos prazeres
sexuais. Mas, como a Igreja conseguiu, não de maneira total, regular à atividade
corporal, visto que as práticas heréticas circundavam todo o período medieval? Essa
é uma pergunta que retorna ao nosso contexto atual, visto que a ministra da pasta
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo do Presidente Jair
Bolsonaro, emplacou uma campanha com um slogan em que muitas mídias digitais
assimilaram com um retrocesso social, como uma volta ao Medievo, pautado no
controle da atividade sexual de todos os indivíduos. Ademais, tanto a ministra como
o Presidente constantemente afirmam a supremacia da Igreja frente ao Estado,
contrariando os princípios laicos da nossa constituição. Nesse sentido, a campanha
em questão privilegia a contenção sexual ao invés de estimular os cuidados
necessários à saúde sexual e as mazelas que a atividade sexual, praticada de forma
errônea, podem prejudicar na vida do sujeito.
Em nossa investigação destacou-se a tríade corpo-sexualidade-pecado, como
um conjunto de preceitos que ordenou a vida do homem medieval. Assim, por essa
ordenação compreendemos que por intermédio dos discursos de efeito de verdade o
Alto Clero Latino do século XIII, transportou para a vida desse sujeito cristão o
desejo de salvação da alma, na pregação de uma vida eterna e tranquila após a
morte, em que fora essa a novidade trazida pelo Cristianismo na Antiguidade ao
diferenciar-se das demais religiões do período. Tais discursos religiosos anteriores
aos propagados pela Igreja na Idade Média, aos quais já defendiam uma visão
negativa em relação ao ato sexual, serviram para a degradação da imagem da
mulher, pois o corpo passou a ser visto como instrumento de pecado, um objeto
sexualizado. Ademais, a tríade corpo-sexualidade-pecado foi essencial para o
desdobramento deste artigo, uma vez que a atividade do Pecado Original acabou
englobando cada ponto específico trabalhado ao longo da nossa pesquisa, posto
que durante a nossa pesquisa pudemos compreender a cultura medieval como “uma
mistura paradoxal de noções opostas – de sublime e de vil, de espiritual e de
ordinariamente corporal, de sinistro e de cômico, de vida e de morte” (GUREVITCH,
1990, p.20).
No decorrer da nossa investigação evidenciamos que tanto o corpo como o
discurso estão em constantes construções, visto que o discurso pode assumir ou
não o caráter da descontinuidade uma vez que ele não é neutro e se encobre sob a
forma de objeto de poder, alvo incessante de disputas por grupos sociais, pois “deter
o poder de classificar significa deter o poder de atribuir valores aos diferentes
grupos.” (FORTES, 2013, p. 35). Nessa analogia, esse discurso, como uma rede de
signos, transmite ideias e postulados já defendidas anteriormente que, por sua vez,
se conectam com outros discursos posteriores, assim como fora propagada o
estigma e mácula da concupiscência do Pecado Original de Adão e Eva por
Agostinho de Hipona e quase dez séculos depois pelo frade da Ordem dos
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Dominicanos, Tomás de Aquino, no século XIII. Nesse sentido, o discurso ao
assumir a forma da própria palavra ou enunciações atua como um jogo de relações
de poder, que visa nas representações dos receptores a consolidação de ideias,
normas, condutas e valores. (FOUCAULT, 2014, p. 109)
Essa conceitualização do discurso é necessária para podemos afirmar que,
por meio do interdiscurso, a Igreja Católica no medievo fora a responsável pro
propagar valores contrários à prática atividade sexual quando realizada de modo
livre, dado que fora influenciada pelos discursos de assujeitamento dos corpos
defendidos no início da era cristã pelos Padres da Igreja, tais como encontramos na
afirmação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7 - 8,9, “aos solteiros e às viúvas, que
lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se. Porque é
melhor casar do que abrasar-se.”. Vale ressaltar que o apóstolo não foi o
responsável pela criação desse estigma ao corpo e ao ato sexual, uma vez que o
movimento estoico já defendia em seus discursos tais aversões, entretanto, não
podemos negar a grande influência de Paulo de Tarso para a concretização do
dogma cristão.
O corpo é objeto de investimentos tão imperiosos e urgentes; em qualquer
sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que
lhe impõem limitações, proibições ou obrigações. Muitas coisas, entretanto,
são novas nessas técnicas. A escala, em primeiro lugar, do controle: não se
trata de cuidar do corpo, em massa, grosso modo, como se fosse uma
unidade indissociável, mas de trabalhá-lo detalhadamente; de exercer sobre
ele uma coerção sem folga, de mantê-lo ao nível mesmo da mecânica –
movimentos, gestos, atitude, rapidez: poder infinitesimal sobre o corpo ativo
(FOUCAULT, 1987, p. 126).

Depois da grande influência e construção da negatividade corporal pelo
movimento estoico, o Cristianismo apropriou-se desses discursos e o fizera propagar
em maior escala, em que nos “pensamentos ascéticos anteriores, a corrente
filosófica que mais influenciou o nascimento da ascese cristã posterior foi o
estoicismo, movimento filosófico grego que adotou uma visão severa e restritiva do
prazer sexual, taxando-o de insignificante. (MAZIOLI, 2018, p. 73). Nessa acepção,
esse corpo no imaginário da sociedade centro-medieval, quando atrelado ao caráter
sexual do Pecado Original de Adão e Eva, fora relegado a margem social e marcado
simbolicamente na condição de identificação, visto que a identidade pode ser
expressa por meio dos símbolos, uma vez que citamos os leprosos, concebidos em
pecado sexual, ao usarem em suas vestimentas símbolos como forma de
reconhecimento, representantes de um grupo, ao qual aqui chamamos de
Outsider 239 . Do mesmo modo, os judeus que eram obrigados a usarem o
“sambenito”, traje confeccionado com dizeres infames. Essas identidades não são
naturais, são construídas pela linguagem discursiva e moldadas pelas relações de
poder, pois são fabricadas como forma de resposta para algo que é exterior e
diferente. Nesse sentido, conceito de representação, aplicado em nosso caso ao
pecador, ao leproso, ao judeu e etc..., é essencial para a noção de identidade, visto
que foi construído porque almeja identificar algo e remete a um sistema de
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Defendido por Norbert Elias em sua obra Estabelecidos e Outsiders (1965), tal conceito refere-se
ao grupo de indivíduos excluídos do poder e da sociedade por uma parcela dominante. Referente à
Idade Média, os Outsiders serão aqueles indivíduos considerados contrários à moral cristã e
praticantes de atos pecaminosos, uma vez que tal grupo será necessário para a manutenção da
ordem social medieval pois, se estigmatizados como culpados, são alteridade da conduta correta de
vida.
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classificação que mantém a ordem social, ao serem marcados esses sujeitos podem
ser controlados. A classificação simbólica justifica a ordem social.
Nesse sentido, Castells empreende uma classificação de três tipos de
identidade: a legitimadora, a de resistência e a de projeto. A identidade
legitimadora seria aquela introduzida pelas instituições dominantes da
sociedade no intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação
aos atores sociais. A identidade de resistência é a criada por atores que se
encontram em posições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da
dominação, construindo, assim, trincheiras de resistência e sobrevivência
com base em princípios diferentes dos que permeiam as instituições
dominantes da sociedade. Já a identidade de projeto é aquela relativa aos
atores sociais que, utilizando-se de qualquer tipo de material cultural ao seu
alcance, constroem uma nova identidade capaz de redefinir sua posição na
sociedade para, assim procedendo, buscar a transformação de toda a
estrutura social (FORTES, 2013, p. 32).

Mediante as relações de poder essas identidades são construídas por meio
da linguagem e pelos sistemas simbólicos que as representam, pois constatamos
que o discurso religioso medieval buscou uma disciplinarização dos corpos e das
condutas sociais. Ademais, essa formalização identitária foi recorrente no imaginário
da sociedade medieval, posto que a identidade do sujeito cristão, no caráter de
Estabelecido240, deveria pautar-se pela diferenciação de um herético, uma vez que
essa “identidade é uma construção que se elabora em uma relação que opõe um
grupo a outros grupos com os quais está em contato.” (CUCHE, 2002, p. 182).
Por meio dessas contestações e através dos conceitos de circularidade das
ideias e de interdiscurso ao analisarmos a Summa Theologiae (1273), percebemos o
Pecado Original como artifício utilizado pela Igreja Católica como forma de
manutenção das identidades cristãs e das práticas de controle corporal no mundo
Ocidental do século XIII. Pela identificação negativa atribuída ao símbolo
percebemos o desejo de afastamento para com algo, pois é na afirmação de uma
práxis social em alteridade ao Pecado de Adão e Eva que, responsável por toda
tormenta na vida do homem, ocorre a valorização cada vez mais da abstinência
sexual e da continência como as virtudes mais fortes, visto que a malícia ficou
“privada de ordenar-se, para o bem.” (ST, I-II, q. 85, a. 3). É necessário agora a
vigilância constante do corpo e dos desejos da carne, pois no advento do Pecado
Original “por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim
também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram.”
(Romanos, 5, 12).
Essa identidade pautada na contenção do corpo foi construída com base na
tradição cristã, como citamos Paulo, uma vez que pode ser reinventada com o
passar dos tempos, em que temos em um primeiro momento a conceitualização do
Pecado Original pela desobediência à Deus e com Tomás de Aquino por meio do
desejo sexual.
Nessa associação do corpo com algo negativo a figura feminina foi a mais
prejudicada, associada em escala muito maior à Eva pecadora do que a simbologia
de Maria, salvadora da humanidade. O feminino, portador do ardis da fala, além de
todas as mazelas referentes ao Pecado de Adão, também fora empregado como
agente do Diabo, posto que o papel do Diabo nesse imaginário permeado por
símbolos foi decisivo, pois esteve presente no advento do Pecado Original,
240

Ainda em Norbert Elias (1965), tal conceito refere-se àqueles grupos de indivíduos que se
encontram no poder anteriormente a chegada de novos membros à comunidade da qual fazem parte.
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instigando o homem a cair em pecado, uma vez que “no ato da tentação, o diabo foi
como o agente principal; mas, a mulher foi empregada como instrumento da
tentação, para fazer cair o homem.” (ST, II-II, q. 165, a. 2). Tanto o feminino e o
Diabo formaram verdadeiros instrumentos de negação e foram usados pelos
discursos do Alto Clero Latino. Ambos foram movidos negativamente com o intuito
de serem opostos ao ethos cristão, que diferentemente do corpo, encontrava-se
estabelecido e necessário para que a Parusia pudesse acontecer, pois Jesus só
regressaria assim que todos adotassem um único modelo comportamental e por isso
a necessidade de se confessar para a purgação dos pecados e a aceitação de um
único modelo proposto pelo discurso religioso, na medida que “o sexo, na verdade, é
o foco predominante e uma crescente preocupação da literatura confessional do
século XIII, pelo menos em muitos dos manuais. (PAYER, 2009, p. 5). Ademais, o
discurso cristão esteve repleto de rituais que estabeleceram normas e condutas,
posto que “a Idade Média tinha-se organizado, sobre o tema da carne e da prática
da confissão, um discurso extremante unitário.” (FOUCAULT, 2014b, p. 37), assim
como o poder fora uma prática social, um campo do saber, uma rede construída
historicamente que funcionou como instrumento de explicação e produção dos
saberes sociais.
Nessa analogia, nossa discussão situa-se no âmbito dessa dualidade que
ainda preexiste em nossos dias, uma vez que discursos em prol de uma figura
feminina presa ao lar se fazem ecoar e em que slogans como “bela, recatada e do
lar”, são propagados por aqueles que se encontram no poder e desejam calar
qualquer voz que destoem de seu coro, pois o rótulo é tido como a regra e a
diferença não os agrada. Assim, amarra-se a imagem da mulher uma concepção de
esperado, uma ideia de que o comportamento deve ser homogêneo, como também
a idealização da retirada de sua voz, uma vez que no medievo a mulher é
persuasiva, enganadora e por vezes sexualizada. São essas conjunturas
homogeneamente medievais que são utilizadas pela mídia para denegrir o atual
governo quando algum membro do alto escalão se pronuncia contrariamente à
diversidade e ao livre-arbítrio.
A mácula do Pecado Original também parece perpetuar sobre nossa
sociedade, visto o tabu que se estende sobre o corpo humano, pois a diferença é
malvista e não desejada. Esse corpo, quando diferente às normas sociais, também é
relegado à margem social, impedido de frequentar, possuir ou até mesmo ser o que
é. As mazelas sociais ainda não cessam, posto que discursos de ódio e de
conservadorismos implicam na afirmação e imposição de uma religião total, visto o
slogan do Presidente Jair Messias Bolsonaro: “Brasil acima de tudo, Deus acima de
Todos.” Como dito ao longo deste trabalho, as diferentes religiões presentes em
nossa sociedade ainda sofrem com ataques conservadores e são impedidas de
sempre praticadas, dado que seus adeptos são alvos constantes desse discurso de
ódio, sem mencionar profundamente que nos dias atuais os departamentos
superiores que tratam assuntos ligados à mulher, família e direitos humanos foram
fundidos e transformados em um só, sob a direção atualmente da ministra Damares
Alves, pastora e também política. Essa fundição de pastas completamente opostas à
uma mesma repartição gera na própria articulação e nos possíveis resultados finais
uma regressão e um desserviço social, pois além de assimilarem a mulher a uma
imagem única, responsável somente pela família, percebemos nos discursos da
ministra afirmações de que a mesma deve se submeter ao homem ao emancipar-se
de sua voz, pois é inferior e o fez pecar no advento do Pecado Original. Mais uma
vez, por esses discursos, as mídias sociais assimilam o atual governo e seus
membros como um regresso, uma volta à Idade Média.
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Considerações finais
É preciso discutir essa influência da política na religião, na medida em que
discursos temporais almejam maior abrangência e são esses discursos que nos
fazem pensar a função e simbologia do Pecado de Adão e Eva sob um viés sexual,
de concupiscência da carne, visto que ainda perpetuam e influenciam os
comportamentos sociais ao excluírem indivíduos que contrariam as regras às
margens sociais. São por essas diferenciações, pela pluralidade e multiformidade
das coisas que se concretizam a identidade e a alteridade, pois coisas opostas são
necessárias umas às outras para que possam existir, em que a identidade não
existe sem a diferença, assim como a diferença não existe sem a alteridade. É um
processo em constante construção de significações em conjunto com atributos
culturais e baseado na inter-relação.
A pergunta que fica é se estamos regressando à uma Idade Média do senso
comum, estagnada, sombria e singular no que tange o esperado pelo discurso
religioso? Seremos mais uma vez calados, enquadrados e rotulados como seres
únicos e adeptos de uma única prática comportamental? A simbologia do Pecado
Original ainda influência nossas ações? Essas perguntas são necessárias
justamente por nos organizarmos religiosamente e politicamente do mesmo modo
que há dois mil anos atrás, como na Antiguidade e na Idade Média, contando por
representantes, em sua hegemonia, homens brancos, idosos e ricos, aos quais
negam toda a diferença em defesa de um ideal tradicional, modelo ao qual está
fadado ao convívio com os demais, juntamente às diferenças.
Todo o debate é necessário porque em nossas afirmações não pretendemos
colaborar para a degradação e inferiorização do medievo, como um período em que
não houvesse liberdade e apenas repressões. Entendemos a Idade Média como
uma época em que o homem esteve atravessado pelo Cristianismo, afirmação
compreensiva pois já no século V, toda História do Ocidente está permeada pela
História da Igreja, dado que o limite homogêneo entre as experiências de fé se torna
complicado de encontrar. Procuramos compreender que essas relações sociais
formam um quadro ao qual o homem medieval não consegue pensar fora dos
ditames religiosos, pois a Instituição religiosa fora a única sobrevivente da
desestruturação do Império Romano, fazendo com que a mesma se torne
globalizante no medievo. Por sua vez, esse homem, dentro desse quadro religioso
que abarca o social, o político e o cultura, é um sujeito completamente cristão,
diferentemente do homem atual ao qual está imerso em possibilidades de
posicionamentos, escolhas e de formas religiosas, culturais e políticas. Assim, o
sujeito cristão da Idade Média esteve influenciado pelo discurso religioso pautado no
Pecado Original, visto que a carne fora sexualidade e taxada como negativa, assim
como suas condutas deveriam seguir o ethos cristão e estar de acordo com uma
identidade já pressuposta.
Essas narrativas do passado que atuam no presente, abarcadas por
discursos de efeito de verdade, agem em função de atribuições de sentidos por
meios das representações e são construídas em função do real e do coletivo. Nesse
sentido, essa realidade pode ser compreendida a partir do século V, em que a Igreja
pode ser enquadrada como elemento homogeneizador e uniformizador, dado que é
o século que marca o início do crescimento da experiência cristã no Ocidente. Essa
mesma Igreja, por sua vez, no período medieval torna-se a única Instituição
englobante, detentora de um discurso e poder capaz de interferir de modo profundo
na ordenação social. A pergunta que fica mediante aos argumentos apresentados,
permanecemos em uma longa duração? Seremos ainda enquadrados e rotulados
como um período único, em que desejam calar qualquer voz ou expressão que
destoe da singularidade?
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TRADIÇÕES E MUDANÇAS: AS METAMORFOSES HISTÓRICAS, SOCIAIS E
ECONÔMICAS EMPREENDIDAS E APREENDIDAS NA REGIÃO DO POLO
CERÂMICO DE TERESINA-PI
Michelly Alcântara Silva241
Milena Cristina Nunes Rêgo Lustosa242
Sebastião Fortes de Oliveira Júnior243
Resumo: O presente artigo tem por objetivo compreender de maneira histórica,
social e econômica as transformações ocorridas na região do Polo Cerâmico do
bairro Poti Velho na cidade de Teresina-PI, para tanto, busca interrelacionar os
saberes laborais tradicionais dos oleiros e os saberes artísticos e criativos dos
artesãos. Enquanto metodologia de pesquisa se recorrerá a produções de caráter
científico e artigos jornalísticos, sendo intuído com isso dimensionar esses principais
nuances desde a constituição do ofício de oleiro à edificação física do Polo
Cerâmico, de modo a evidenciar aspectos teóricos e empíricos.
Palavras-chave: História, Memória, Cultura, Gênero, Patrimônio.
01- Como e quando surgiu o Polo Cerâmico?
Atividade produtiva individual ou coletiva de artefatos realizada manualmente,
com utilização de meios tradicionais ou rudimentares, habilidade, destreza, apuro
técnico, engenho e arte (NAPOLIS et al, 2018), o artesanato se faz através da
matéria prima que existe no local. No caso da produção artesanal do Polo Cerâmico
do Poti Velho em Teresina-PI, tem-se o barro e a madeira, no entanto, para que
essa mudança fosse efetiva, houveram processos progressivos e históricos, pois
desde a década de 1970, os artesãos já demonstravam preocupação com a
transmissão dos saberes culturais, das técnicas de adornar a argila e da
confecção das peças artesanais. No primeiro momento, os artesãos do Polo
Cerâmico se preocupavam em ensinar a manusear as técnicas da cerâmica
(confecção de tijolos, telhas, potes, vasos e filtros). Sendo assim,
ensinavam os seus aprendizes, geralmente os filhos, sobrinhos, irmãos
mais novos, primos ou netos, o conhecimento técnico e material a ser usado
na produção desses objetos (ANJOS, 2019, p. 24).

A produção de tijolos se tornou, na continuidade dos anos, uma das principais
atividades econômicas do bairro Poti Velho, porém, com a mecanização e
industrialização progressiva da fabricação, a necessidade de mão de obra foi sendo
reduzida, de forma que os antigos oleiros, antes essenciais no processo produtivo,
para não serem lançados de forma direta na ociosidade e não terem como manter o
sustento financeiro familiar, precisaram mudar o método de trabalho e o produto
final, tanto que
a expansão dos limites territoriais de Teresina submeteu, gradativamente, a
região do Poti e Olaria ao esquecimento. A área passou a receber
contingentes de população de baixa renda que se dedicaram às atividades
de subsistência e comerciais. Entre elas, destacaram-se a captação de
argila para a produção de tijolos, telhas e produção cerâmica. Em épocas
passadas, o trabalho do oleiro era valorizado, pois se produzia materiais
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construtivos necessários à expansão urbana. Hoje, depreciou-se em função
da expansão da indústria da construção civil que oferece novos tipos de
materiais (SILVAI; SCABELLO, 2013, p. 70).

Sob esse viés, Abreu (1998), cita que as imagens da cidade são
representações factíveis ou não, baseadas em cidades existentes, onde cabe ao
historiador rastrear esses rastros do passado. Por isso, o barro é o rastro e ligação
entre o espaço físico e o cotidiano dos moradores do Poti Velho, tanto que se
confunde com a história do bairro.
A cidade representa trabalho materializado; ao mesmo tempo em que
representa uma determinada forma do processo de produção de um
sistema específico, portanto, a cidade é também uma forma de apropriação
do espaço urbano produzido. Enquanto materialização do trabalho social, é
instrumento da criação de mais-valia, é condição e meio para que se
instituam relações sociais diversas. Nessa condição apresenta um modo
determinado de apropriação que se expressa através do uso do solo
(CARLOS, 2018, p. 27).

Outrossim, não se sabe ao certo quando a atividade oleira teve início no local,
devido à abundância de barro na região, mas a atividade pode ter sido praticada até
mesmo por índios pré-colombianos. Dado que a atividade oleira, (SILVA JUNIOR et
al., 2017), seja na produção de utilitários, tijolos ou mesmo o artesanato que vigora
hoje,
os primeiros passos do APL do Poti Velho originaram-se, a mais ou menos
50 anos, entre as décadas de 1950 e 1960, pela aglomeração de artesãos e
oleiros na região, que fabricavam objetos em cerâmica (tijolos e artesanato)
e dependiam da mesma matéria prima, a argila e a lenha (SILVA JUNIOR et
al., 2017, p. 5).

De forma análoga, a prática própria do artesanato, não restrita somente aos
artesãos do Poti Velho em Teresina-PI, transmuta-se ao longo do tempo em tradição
familiar, passada de geração em geração subsidiada através da memória. Para
melhor se compreender a lógica à qual a prática se encontra submetida, alinhado a
Monteiro (2007, p. 10), recorre-se à ideia de hiato entre o vivido e o narrado, o fazer
próprio do historiador.
A curiosidade pelos lugares onde a memória se cristaliza e se refugia está
ligada a este momento particular da nossa história. Momento de articulação
onde a consciência da ruptura com o passado se confunde com o
sentimento de uma memória esfacelada, mas onde o esfacelamento
desperta ainda memória suficiente para que se possa colocar o problema de
sua encarnação. O sentimento de continuidade torna-se residual aos locais
(NORA, 1993, p. 7).

Nesse viés, é possível contextualizar a metodologia da História Oral como
“um procedimento, um meio, um caminho para a produção do conhecimento
histórico [...]” (NEVES, 2004, p. 274), pois através dos relatos dos artesãos se pode
entender a influência que o artesanato tem sob os moradores do bairro e vice-versa,
sendo, neste sentido, corroborante para sua relevância enquanto patrimônio cultural
popular da cidade de Teresina, uma vez que
este artesanato modifica a paisagem local, especializando a cultura local à
medida que atribui novos sentidos a comunidade, em especial aos artesãos
que são agentes diretos neste meio. Estes significados envolvem o
cotidiano desses agentes sociais, suas melhorias de vida ao agregar uma
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nova renda no lar, uma maior consciência como cidadãos incluídos, mais
conhecedores de direitos e deveres, aumentando o nível de percepção da
identidade sociocultural e da importância de ser um representante dela
(SILVA NETO et al, 2015, p. 11).

A produção de artesanato que se tem hoje na região, segundo a memória
produzida e reproduzida no local, se iniciou com as primeiras peças de Raimundo
Nonato Paz, conhecido como Raimundo Camburão que fez o primeiro toldo
artesanal da região. Sendo assim
[...] a cidade se mostra múltipla. As tensões urbanas surgem como
representações do espaço, suporte de memória contrastada, múltiplas,
convergentes ou não, mas que delineiam cenários em constante
movimento, em que esquecimentos e lacunas constroem redes simbólicas
diferenciadas. Discursos diversos fazem da cidade lugar para se viver,
trabalhar, rezar, observar, diverte-se, misturando-se os laços comunitários e
étnicos, criando espaços de sociabilidades e reciprocidades, no trabalho e
no lazer, em meio às tensões historicamente verificáveis (MATOS, 2002, p.
35).

Desse modo, podemos inferir, a partir do trecho acima, que o artesanato
passou a fazer parte da atividade econômica local. Os atelieres eram improvisados
dentro de suas próprias casas onde não só produziam como também as colocavam
em exposição. Antes da existência física do Polo Cerâmico, era comum ver os
produtos exibidos em calçadas, mas com a profissionalização e reconhecimento da
atividade enquanto processo criativo, a mudança física do lugar passa a representar
melhor essa situação, de forma que historicamente,
o bairro Poti Velho sofreu duas importantes modificações na sua paisagem:
a primeira durante a instalação da cidade no século XIX, onde antes havia
fazendas que deram lugar ao longo do tempo a estrutura do próprio bairro; a
segunda durante a década de 1960 com a o início da fabricação dos potes e
filtros, incluindo a comunidade gradativamente ao longo das décadas
seguintes, com ponto alto durante a inauguração do Polo Cerâmico em
2006, permitindo a partir daí uma padronização dos locais de venda do
artesanato, a melhoria das condições de trabalho dos artesãos, objetivando
contemplar elementos visuais mais homogêneos nas estruturas das lojas,
mais atrativos a quem visitar o local (SILVA NETO et al, 2015, p. 11).

Os membros da comunidade com interesses comuns de desenvolver a
atividade econômica local e melhorar a vida das famílias que ali viviam, se
organizaram politicamente e criaram em 1998, com a participação de 15 homens e 5
mulheres, a Associação dos Artesãos em Cerâmica do Poti Velho (ARCEPOTI), e
posteriormente a Cooperativa de Mulheres Artesãs do Poti Velho (COOPERART),
que trabalham em sistema de parcerias entre setores públicos e privados.
O Polo Cerâmico Artesanal do Poti Velho foi inaugurado no dia 12 de
outubro de 2006, na zona norte de Teresina, com barracões, medindo
18,00x6,00m cada, contendo loja para exposição dos produtos, espaço para
a produção e fornos individuais, com área para estacionamento e
lanchonete. Este empreendimento mudou o aspecto urbanístico do bairro, e
também, a visão de comércio dos pequenos negócios ali instalados, pois
através do artesanato local, foram geradas dezenas de empregos diretos e
indiretos. Este local encontra-se estruturado para produção, exposição e
comercialização permanente de peças artesanais. (SILVA JUNIOR et al,
2017, p. 5).
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Logo, advindo do exposto, é percebido através da narrativa, os arranjos
históricos e sociais que desembocaram na construção física do Polo Cerâmico de
Teresina-PI. Entretanto em pormenores, quem foram e são os protagonistas
responsáveis por sua edificação? Quais os encontros e distâncias entre os aspectos
físicos e simbólicos que influenciaram e influenciam nesta constituição? Como as
diversas configurações sociais e ambientais se fizeram presentes e foram adaptadas
à realidade comunitária? Serão as indagações norteadoras das próximas páginas.
02 - Qual a importância das mulheres no processo artesanal e de que forma
influenciaram a família?
No início, as atividades ceramistas eram práticas masculinas. O ofício de
amassar o barro, modelar e transformá-lo em tijolos, era um serviço exercido pelos
homens, pais de família, responsáveis por manter o sustento do lar; já as mulheres
eram encarregadas apenas dos afazeres domésticos, posturas bastante comuns
para a época. No entanto, à medida que a urbanização remodelava diversas cidades
brasileiras, em especial as capitais, logo, incluindo Teresina-PI, as mulheres
passaram a ocupar novos espaços de sociabilidade, como exemplifica o relato da
artesã dona Raimundinha:
Eu era mãe solteira e tinha um filho, não tinha emprego e trabalhava nas
olarias carregando tijolo, passei boa parte da minha vida fazendo isso. Até
que um dia percebi que lá não tinha nenhuma expectativa de vida. Nesse
tempo, minha comadre me deu umas aulas de pintura e aí comecei a
comprar peças e pintar. O marido dela começou a ensinar meu filho a criar
peças, ele vendia, repassava o dinheiro para ele e isso foi me despertando
(SAMPAIO, 2018, p. 1).

Os novos questionamentos sociais, que levaram a repensar os papeis
sociais de homens e mulheres, também influenciaram as famílias do Polo Cerâmico.
Com a diversificação da produção de peças, as mulheres foram encarregadas de
dar “vida” e cor ao barro, tornando a mão de obra feminina essencial para a
confecção e características das peças. Deste modo, por meio da pintura, as
mulheres passaram a dividir o sustento dos lares com seus maridos, e com isso a
perpetuação da função de pai para filho também se estendeu de mãe para filha, bem
como o oposto entre sexos, sobre isso, dona Raimundinha complementa:
A Atividade era masculina, as mulheres dos artesãos só ficavam com os
afazeres domésticos. A tradição sempre foi passar de pai para filho e
comigo foi o contrário, foi de filho para mãe. Meu filho aprendeu com meu
compadre, começou a me ensinar e comecei a produzir em casa
(SAMPAIO, 2018, p. 1).

Ao passar dos anos, o número de mulheres que faziam a pintura das
cerâmicas aumentou, e um grupo de mulheres passaram a vislumbrar outros
horizontes. Se criou a necessidade, uma vez que estas possuíam características e
habilidades próprias para produção das peças, de articulação do grupo em torno de
uma instituição formalmente constituída. Então, em 2004 a Fundação Wall Ferraz
ofertou um curso de modelagem para as mulheres oleiras do bairro Poti Velho em
Teresina-PI, sendo uma das lideranças comunitárias engajadas nesse processo,
dona Raimundinha relembra:
[...] como já tinham várias mulheres na parte de pintura ficamos
incomodadas e pensamos: por que não a mulher ‘meter a mão na massa’?
E conseguimos uma parceria com a Fundação Wall Ferraz, que nos
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ofereceu um curso de modelagem e cerâmica. Nosso olhar já mudou, de
esposas e filhas de artesãos, donas de casa, para fabricantes de peças
(SAMPAIO, 2018, p. 1).

A partir do exposto, conforme apontado por Castelo Branco (2013), é
compreendido os motivos que levaram as mulheres a exercerem algumas atividades
remuneradas em Teresina, seriam sua subsistência e da família, complementar as
finanças domésticas adicionando algum dinheiro ao salário do marido, ou como
forma de se realizar profissionalmente.
Nesse âmbito, as mulheres se tornavam ainda mais atuantes dentro dessa
comunidade, e a partir de 2006, com criação da Cooperativa, que intensificou os
laços de atuação das mulheres. Muitas não apenas pintavam ou produziam as
peças de barro, como também gerenciavam oficinas de exposição, inovando e
provocando mudanças no status quo. Não havia mais divisão de serviços pelo sexo,
homens e mulheres exerciam as mesmas funções e/ou responsabilidades, tanto que
passaram a participar de competições dentro e fora do estado. Quanto a isso dona
Raimundinha ainda esclarece:
[...] nós mulheres participamos de uma competição com nossos próprios
colegas [homens]. fizemos a exposição da coleção ‘Mulheres do Poty’, e
nós ganhamos. Trabalhamos a coleção de cinco bonecas, onde retratamos
a nossa própria história, as mulheres da comunidade do Poti: a mulher
religiosa, a do pescador, a da olaria, a ceramista e a das continhas
(SAMPAIO, 2018, p. 1).

Os questionamentos e a postura visionária desse grupo de mulheres,
insatisfeitas com a pouca expectativa que suas funções lhes proporcionavam,
levaram-nas em busca de novos conhecimentos. Nesse sentido, Foucault (2013)
esclarece que conhecimento é produto das relações de luta e poder. Sem dúvidas a
entrada das mulheres no negócio resultou em uma maior variedade de produtos
artesanais, isso impactou diretamente o desenvolvimento do espaço, abrindo
horizonte para novas idealizações. Deste modo, a atuação feminina dentro da
comunidade influenciou diretamente a construção física e simbólica do que
conhecemos hoje como Polo Cerâmico do bairro Poti Velho em Teresina-PI.
03 – Quais as instituições foram essenciais no processo de transformação
física e simbólica do polo cerâmico?
A história da produção artesanal do Polo Cerâmico, há décadas, está
associada ao trabalho pioneiro do artesão Raimundo Nonato da Paz, referência para
o ofício dos artesãos que perpetuam as funções na contemporaneidade. Bem
mencionado por Anjos (2019): “O Polo Cerâmico do Poti Velho apresenta
características sugestivas de um arranjo produtivo local, pois comporta várias
empresas e profissionais que produzem e vendem peças artesanais em cerâmica”,
isso é o que se chama de Arranjo Produtivo Local (APL), cujo conceito e práxis é
desenvolver atividades tradicionais, objetivando a geração de empregos e melhora
da qualidade de vida da sociedade local, logo,
o Polo Cerâmico do Poti Velho, localizado na Zona norte de Teresina capital
do estado do Piauí, apresenta características sugestivas de um arranjo
produtivo local, pois comporta várias empresas, e profissionais, que
produzem e vendem peças artesanais em cerâmica. Trata-se de um
agrupamento de empresas (APL), que desenvolvem várias atividades de
modo tradicional, gerando vários empregos e melhorando a qualidade de
vida das pessoas que lá moram (SILVA JÚNIOR, 2017, p. 15).
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Por conta dos processos de transformação do Polo Cerâmico, desde o
trabalho pioneiro de Raimundo Nonato da Paz, foram de grande valia o apoio e
incentivo das instituições públicas de desenvolvimento de Teresina-PI, de um lado a
Prefeitura Municipal de Teresina através da Fundação Wall Ferraz e do outro, o
Sebrae, tanto que estas se fundem à narrativa dos artesãos, sendo fundamentais
para manutenção dos aspectos físicos e simbólicos do local.
A profissionalização começou a chegar há pouco mais de dez anos, com os
primeiros cursos de capacitação promovidos pelo Sebrae e pela Prefeitura
Municipal de Teresina, entidades que atentaram para o potencial artístico da
região, onde o acesso ao barro, matéria-prima para a produção das peças,
é facilitado em razão da proximidade com os rios (POTY, 2011).

Os diversos nuances das transformações ocorridas no ponto turístico se
precipitaram a partir de 2006, antes, o artesanato era comercializado na fachada das
casas dos artesãos, bem como apontado nas páginas anteriores, esta nova
dinâmica ocorreu devido a contribuição e pioneirismo das artesãs em formalizar seu
ofício, que através de cursos profissionalizantes do SEBRAE, obtiveram o suporte
técnico, artístico e administrativo para metamorfosearem o saber empírico em
profissional, tanto que
as produções oleiras e ceramistas, presente na área há cerca de 50 anos,
são decorrentes dos conhecimentos tradicionais, passados de geração a
geração, e das inovações introduzidas na comunidade através de órgãos
como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –
SEBRAE (SILVAI; SCABELLO, 2013, p. 68).

Em suma, a produção presente nessa região é decorrente dos conhecimentos
tradicionais transmitidos de maneira informal pelas famílias ali residentes, cujas
mudanças implementadas no decorrer das últimas décadas e que culminaram na
inauguração de um espaço idealizado e materializado pelos artesãos, são reflexos
desses múltiplos fatores supracitados.
No bairro do Poti Velho, os mais velhos guardam lembranças e recordações
do tempo de outrora. Os ceramistas, em especial, lembram-se dos
momentos em que aprenderam a manusear a argila e a elaborar os potes.
Trazem na memória as recordações do processo de aprendizagem, o
sentimento de superação dos obstáculos, diante dos primeiros trabalhos
confeccionados, as lições aprendidas com os mais experientes. Os oleiros,
que ocupavam as imediações das lagoas, por sua vez, ressaltam o ardor do
trabalho pesado, dos acidentes e das doenças laborais (SILVAI;
SCABELLO, 2013, p. 70).

Neste sentido, se compreende que a mobilização de incentivos empresariais
e governamentais empreendidas no espaço denominado e apropriado atualmente
enquanto Polo Cerâmico do bairro Poti Velho em Teresina-PI, se deve,
prioritariamente à possibilidade de geração de emprego e renda, assim como a
manutenção cultural local, sendo representado um processo de interação constante
entre a tradição e a inovação, intersecção entre passado, presente e futuro.
04 – Como o lugar foi modificado e ressignificado por conta do trabalho?
Nesse contexto, apesar do trabalho manual em argila ter feito parte do
cotidiano dos antigos oleiros durante muito tempo, os mesmos não desenvolviam ou
exploravam a criatividade com a invenção de novas peças ou formatos, muito menos
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se considerava o resultado enquanto produto final, digno de exposição, admiração
ou de interesse comercial artístico; por isso, concomitante à mudança dessa
concepção de trabalho oleiro para artesanal, a ressignificação do lugar perpassa
esse sentido ao longo da transição, pois
o Poti Velho caracteriza-se, comumente, como comunidade pesqueira,
oleira e ceramista. De fato, dos anos 1960 aos anos 2010, foi lugar de
intensa atividade oleira, inclusive, em função da ampliação urbana de
Teresina. Paralelamente, ali se desenvolveu um artesanato cerâmico que
redundou na instituição, pelo poder público municipal, de um Polo Cerâmico
(PEREIRA; MORAIS, 2014, p. 1).

Com efeito, a região predominada por lagoas que aumentam sua extensão
durante o período chuvoso, a zona norte de Teresina, em especial o bairro Poti
Velho, por conta também da proximidade com os rios Poti e Parnaíba, passa por
uma metamorfose geográfica todos os anos; assim, devido essa ciclicidade, a
população, e de forma consequente os oleiros e artesãos, convivem de maneira
cotidiana e adaptativa à situação, uma vez que interfere de forma direta em seus
trabalhos, sendo
[...] justamente na confluência dos rios Parnaíba e Poti, na porção norte da
cidade, que a vulnerabilidade ambiental e a ocupação irregular somadas
têm contribuído, incisivamente, ao longo das décadas, para o aumento
considerável dos efeitos catastróficos das cheias. [...] Acentuando tais
características, tem-se a extração de argila para a construção civil e
confecção de tijolos e produtos cerâmicos, promovida pelas populações
ribeirinhas que, em busca de atividades que tragam renda, promovem
ações antrópicas impactantes ao meio e, consequentemente, expõem a
área aos riscos socioambientais. (COSTA, 2010, p. 79-80).

Desde a década de 1970, com a transição gradual do trabalho oleiro para o
trabalho artesanal, fundada rememorativa e memorial no ofício exercido e ensinado
por Raimundo Camburão, o lugar em que se situa o acontecimento passa durante
todo esse tempo por uma transformação ambiental, relacionada aos fenômenos da
natureza, e urbanística, advinda da ocupação habitacional do espaço e intervenções
do poder público na região, sendo reflexivo que
os danos ambientais causados pela extração descontrolada aumentam
cada vez mais, pois a atividade extrativa na área ocorreu de forma irregular,
desordenada e na exploração de recursos minerais foram utilizadas
técnicas pouco conservacionistas na retirada de argila. [...] Entretanto é
importante destacar os benefícios ocasionados pela atividade extrativa da
argila desenvolvida pelos trabalhadores das olarias e ceramistas do Poty
Velho, promove a geração de empregos e renda através da produção,
principalmente para pessoas com pouca ou nenhuma escolaridade. Além
disso, há divulgação e expressão da cultura e da arte local e regional,
promovendo o turismo (NAPOLIS et al., 2018, p. 19).

Porém, para que essas modificações espaciais da região fossem
experenciadas de modo mais efetivo pelo grupo de artesãos do bairro Poti Velho,
ocorreu uma ressignificação grupal do trabalho exercido por estes, em que após
cursos de formação e palestras, por exemplo, oferecidas por instituições do poder
público, como o SEBRAE e a Fundação Wall Ferraz da prefeitura de Teresina, se
delineou uma necessidade de modificação física do espaço e ambiente de trabalho,
e
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como resultado do somatório dessas ações, ocorreu no ano de 2006 a
fundação do Polo Cerâmico do Poti Velho, que possibilitou a integração das
atividades artesanais, fortalecendo o processo de produção, divulgação e
comercialização. Nessa perspectiva histórica, as cidades, como lugar de
moradia, trabalho, comércio e trocas, carregam consigo a memória do povo,
suas lembranças e seus esquecimentos (ANJOS, 2019, p. 11).

Durante os anos finais da década de 1990 e anos iniciais da década de 2000,
paralelo à introdução de novos métodos e técnicas da produção artesanal, os
artesãos se organizavam em torno de uma institucionalização, através das
associações e grupos de trabalho, com isso, a construção do Polo Cerâmico do
bairro Poti Velho passa a representar uma necessidade, pois teria duas finalidades
principais: proporcionar uma melhor organização do local de trabalho e exposição
das peças produzidas, que
em função dos laços históricos e culturais do bairro Poti Velho, uma nova
potencialidade foi gerada, o turismo. O turismo atuou aqui como o agente
catalisador do desenvolvimento local, trazendo políticas públicas com o fim
de fomentar o desenvolvimento da atividade artesanal da cerâmica. A partir
da atividade turística foi inaugurado, no dia 12 de outubro de 2006, o Pólo
Cerâmico Artesanal do Poty Velho, com 23 lojas abrigando em média duas
famílias (PESSOA NETO et al., 2013, p. 7).

Com a materialização do Polo Cerâmico de Teresina, a distinção da
concepção do trabalho oleiro para o artesanal passa a ser mais nítida, pois houve
uma mudança física relacionada à edificação, mas isso não representou o fim dos
encalços advindos do ambiente geográfico natural e das intervenções urbanísticas
do poder público, pois se por um lado o problema dos alagamentos continuaram
recorrentes durante o período chuvoso, por outro a execução do Programa Lagoas
do Norte através da Prefeitura de Teresina ameaça a disponibilidade da matériaprima com a urbanização das lagoas, sendo que
[...] a localização do Projeto contempla a população menos favorecida da
zona Norte de Teresina, mas devido às suas características naturais, alguns
problemas já são esperados, como áreas degradas pela ocupação
desordenada e ainda aos impactos recorrentes da própria construção do
Lagoas do Norte (SANTOS; CARVALHO, 2018, p. 52).

Dessa maneira, com a ressignificação dos métodos e técnicas de produção
das peças em argila e da própria concepção do trabalho em si, o bairro Poti Velho
serviu de cenário para que essa mudança fosse protagonizada, e como tal, passa
também por uma constante modificação, sendo assim, além de representar uma
inspiração artística para as peças materializadas, como um grande ateliê no
horizonte, se impõe com força enquanto manifestação da natureza versus o homem.
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A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NEGRA NA OBRA “AS VÍTIMAS ALGOZES”
Tamara Graciela Fernandes244
RESUMO: O presente trabalho busca compreender a representação da mulher
negra em “As Vítimas Algozes” de Joaquim Manuel de Macedo, publicada dezenove
anos antes da Lei Áurea. O trabalho se situa no campo de História e Literatura. Para
a construção da análise foi preciso fazer um breve panorama em torno da
escravidão contextualizando a mulher negra (a escrava), para que mais tarde
possamos entender as ideias do referido autor. Análise foi norteada pelo conceito de
representação de Roger Chartier (2002), tentando chegar a um entendimento sobre
as representações das mulheres negras presente na obra. Compreende a visão que
o autor tem sobre a mulher negra e a escravidão, onde tenta convencer que a
escravidão e escravos (as) eram um perigo para as famílias brancas.
Palavras-chaves: Representações da mulher negra; mulher negra; a mulher negra
na escravidão.

INTRODUÇÃO
A escravidão africana no continente americano remonta a meados do século
XVI, e até a sua abolição foram traficadas mais dez milhões pessoas pelo Oceano
Atlântico, sendo o Brasil no período entre 1530 e 1888 o maior importador de
escravos com mais ou menos quatro milhões de traficados.
A importância da escravidão no processo de colonização portuguesa foi tão
grande que o religioso e cronista italiano André João Antonil afirmou que os
escravos eram “as mãos e os pés dos senhores de engenho” (ANTONIL, 1982,
p.89).
No final do século XIX surge no Brasil, à última nação escravista na América,
o movimento abolicionista que criticava a manutenção do regime escravocrata que
redundou na criação de vários clubes abolicionistas e da Sociedade Brasileira contra
a Escravidão em 1880.
Dentro os nomes do movimento abolicionista destacam-se os de José do
Patrocínio, André Rebouças, Luís Gama e Joaquim Nabuco, este último nasceu em
uma família escravocrata, mas optou por defender a causa da liberdade dos negros,
escrevendo O Abolicionismo em 1883 que é considerada uma das grandes obras
concebidas dentro do movimento.
Dentro desse contexto do final da escravidão é que procura se situar, já que
tem por objetivo principal tratar da representação acerca da mulher negra no Brasil
da segunda metade do século XIX dentro da obra “As Vítimas Algozes do autor
abolicionista Joaquim Manuel de Macedo, procurando rupturas e permanências com
as diferentes visões construídas sobre esse grupo em questão.
Em relação à mulher negra no século XIX, as suas condições sociais
femininas dentro da sociedade escravocrata eram bem complicadas, não haveria
espaço para essas mulheres.
244
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A História é feita por homens e para homens, pois o gênero feminino é pouco
abordado. De umas décadas para cá vem surgindo novas abordagens em torno da
história da mulher negra com diversos estudos históricos. Desse modo, começam a
estudar a mulher negra em diversas concepções.
A fonte ser analisada é a obra “As vítimas algozes” do autor Joaquim Manuel
de Macedo nasceu em Itaboraí no Rio de Janeiro, faleceu em 11 de abril em 1882
aos 61 anos. As vítimas algozes criticava a manutenção do regime escravista no
Brasil. No entanto, diferentemente das obras dentro do contexto do movimento
abolicionista que defendiam o fim da escravidão por questões religiosas e também
humanitárias, o autor se coloca contra a escravidão por entender que as vítimas do
sistema escravista poderiam se tornar algozes dos seus próprios senhores. A partir
dessa obra controversa é que será feita análise das representações em torno da
mulher negra no Brasil oitocentista.
Através da obra pretende-se realizar uma reflexão em torno da representação
da mulher negra fazendo a ligação com História e Literatura, dessa forma tem a
aceitação da literatura como uma fonte histórica e uma fonte de informações sobre a
relação de gênero.
Para cumprir os objetivos da pesquisa é preciso descrever os principias
aspectos da escravidão no Brasil, e como a mulher negra é vista naquele contexto,
se tratando da mulher vale fazer uma discussão de gênero, e de todo esse contexto
compreender a representação da mulher negra na obra de Joaquim Manuel de
Macedo.
Os conceitos que serão utilizados no trabalho são de Gênero e
Representação que aparecem na terceira geração dos Annales ligadas intimamente
com a História das Mentalidades, segundo Peter Burke os historiadores foram do “do
porão ao sótão”.
De acordo com Kalina Silva, Maciel Silva gênero pode ser entendido da
seguinte forma:
Normalmente associado ao estudo das relações de homens e mulheres
pelas ciências humanas [...] gênero é entendido como o estudo das
relações sociais entre homens e mulheres, e como essas relações são
organizadas em diferentes sociedades, épocas e culturas (SILVA; SILVA,
2013, p. 166).

A presente pesquisa se valeu do conceito teórico de representação a partir
dos apontamentos de Roger Chartier, dessa forma o conceito é um tipo de
abordagem da história buscando as representações que são construídas perante
uma sociedade e como essa sociedade vê essas representações de práticas que
são construídas pelos diversos grupos sociais.
O conceito então de Representação se faz presente para chegar a uma
compreensão em torno da mulher negra na obra “As Vítimas Algozes” possibilitando
uma nova maneira de ver essas mulheres negras.
A representação para Roger Chartier é apresentada como uma nova forma de
compreender o social e cultural da realidade da sociedade, a representação é uma
nova abordagem das práticas de um grupo (sociedade), no qual essas práticas são
como os indivíduos vêm o mundo que eles estão inseridos, para Chartier essas
práticas:
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[...] as práticas que visam a fazer reconhecer uma identidade social, a exibir
uma maneira própria de ser no mundo, a significar simbolicamente um
estatuto e uma posição; enfim, as formas institucionalizadas e objetivadas
em virtude das quais “representantes” (CHARTIER, 2002).

Essas práticas são construídas através da forma como cada grupo vê o
mundo e como esses grupos compreende a sociedade em que está. Esses grupos
fazem representação deles mesmo, a partir desse ponto, eles reconhecem sua
existência. A representação para Chartier pode ser coletiva ou individual.
A metodologia do trabalho vai se pautar na análise de textos, porém
entendendo que nenhum documento pode ser visto como a realidade em si, mas
uma ideia dele.
A análise textual será feita a partir da Análise de Conteúdo, amparadas pelas
a ideias de Maria Laura P. B. Franco (2005) que procura analisar as mensagens
expostas em documentos.
Segundo a autora:
A análise de conteúdo pode ser considerada como um conjunto de técnicas
de análise de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. A intenção da análise
de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção e de recepção das mensagens, inferência esta que recorre a
indicadores (quantitativos, ou não). (FRANCO, 2003, p. 20)

A partir do exposto, a obra estudada poderá evidenciar e descrever as
representações sobre as mulheres negras a partir de um dos mais importantes
nomes da literatura brasileira do século XIX.

A ESCRAVIDÃO BRASILEIRA E O ABOLICIONISMO
1.1. A Escravidão no Brasil

A chegada de escravos africanos no território brasileiro remonta ao processo
de colonização portuguesa no século XVI, onde as primeiras levas de escravos
africanos desembarcariam em portos brasileiros, era o início de um grande
empreendimento comercial que duraria mais de trezentos anos.
A atuação portuguesa na América visava à construção de uma empresa colonial em
proveito do comércio português, a qual estava assentada na grande propriedade de
terra e no trabalho escravo (PRADO JR., 1966).
Os portugueses a princípio tentariam a escravização do índio para seus
empreendimentos comerciais, sendo chamados de “negros da terra”, porém em
1537 o papa Paulo III promulga a Bula Sublimis Deus que estabelecia a liberdade
dos nativos e impedia a sua submissão.
Em 1549 com a chegada da Companhia de Jesus em terras brasileiras, os
lusitanos enfrentariam uma forte resistência dos jesuítas que denunciavam a
violência utilizada pelos colonos para escravizar a população indígena.
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Os jesuítas por meio de suas missões procuravam catequizar o índio e torná-los
“bons cristãos”, dessa maneira os inacianos protegiam os índios convertidos da
escravidão imposta pelos portugueses.
A partir da década de 1570 a Coroa começou a tomar medidas legais para
impedir o morticínio e a escravidão desenfreada dos índios, no entanto as leis eram
burladas facilmente.
Os colonos tinham a possibilidade de escravizar os índios por meio da “guerra
justa”, essas empreitadas eram consideras defensiva se puniam os índios, por
exemplo, pela prática da antropofagia. Só no ano de 1758 que a Coroa determina o
fim da escravidão indígena num momento em que a escravidão indígena já não era
tão intensa.
Na segunda metade do século XVI, facilitado pelo contato dos portugueses
com as diversas sociedades africanas, a América portuguesa recebe suas primeiras
levas de escravos africanos. No final do século XVI o comércio transatlântico de
almas estava montado e mostrava a sua lucratividade, sendo um “[...] negócio
tentador que acabou se transformando no grande negócio da Colônia (FAUSTO,
2010, p. 22)
O trabalho escravo estava vinculado a princípio as grandes lavouras
canavieiras e aos engenhos de açúcar, mas também foi amplamente utilizado na
atividade mineradora e em trabalhos urbanos.
As exportações de escravos ficavam cada vez mais lucrativas era uma
incrível fonte de acumulação de capitais e o aumento do volume de escravos
traficados passou a crescer rapidamente o que levou a busca em outras regiões.
Os escravos vindos da Costa da Mina eram direcionados para a Região da
Bahia e os de Angola para o Rio de Janeiro, essas são as principais regiões a
receber escravos partindo disso eles vão se deslocar para as demais regiões do
país (LIMA, 2004, p.4). Esses escravos podem ser divididos em dois grandes ramos
étnicos os sudaneses e os bantos, ressaltando a diversidade de etnias do continente
africano.
Os senhores exigiam do seu escravo a fidelidade e a aceitação dos valores
dos brancos, os escravos eram ensinados a falar a língua portuguesa e eram
batizados recebendo nomes cristãos.
De acordo com Miguel Lima:
Os que aprendiam a língua portuguesa, os costumes da nova terra e
desempenhavam as funções que lhe eram determinadas eram chamados
de ladinos. Os que nasciam no Brasil e tinham o português como sua
primeira língua falada e se comportavam dentro dos padrões portugueses,
diante de seus donos, eram chamados de crioulos. (LIMA, 2009. p.9.)

Os africanos então eram forçados a aprender novos costumes, na tentativa de
apagar as suas tradições, sendo classificados de acordo com o “sucesso” de
processo de aculturação.
Porém, havia resistências por parte dos escravos como fugas, emboscadas
aos senhores e formação de quilombos, o que resultava em severas punições. Em
relação à repressão aos cativos fugitivos em Minas Gerais do século XVIII, Boxer
afirma:
Em março de 1741, em resposta a representações dos mineiros, a Coroa
ordenou que todos os negros “que forem achados em quilombos, estando
nelles voluntariamente, se lhes ponha com fogo uma marca em uma
espádua com a letra – F – que para esse effeito haverá nas Camaras”. Os
que eram apanhados depois de segunda fuga tinham uma das orelhas
cortadas, e a morte representava o castigo habitual para um terceiro delito
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dessa espécie. As deserções, ainda assim, continuaram a aparecer em
larga escala, pois muitos negros preferiam correr os riscos de serem
caçados ou mortos, a uma vida de labuta penosa, sob o chicote. Realmente,
alegava-se que se orgulhavam do F que lhes marcava o ombro, vendo
naquilo mais um símbolo de honra do que de infâmia. Portanto, foi proposto
que todos os escravos negros que fugissem, e fossem, posteriormente,
capturados, tivessem cortado o tendão de Aquiles de um dos pés, o que
impediria
de correr, mas
não
os
impediria
de
trabalhar,
capengando.(BOXER, 1969, p. 192.)

Desse modo, a violência contra os negros foi uma das marcas da escravidão
no Brasil, pois os cativos sofreram com a brutalidade dos seus senhores como o
tronco, açoites, marcas de ferros e esmagamento de seus dedos. Além disso, duras
condições de vida eram impostas a essas pessoas que ficavam sujeitos a falta de
higiene, fome e a doenças.
O tráfico de africanos para a América era feito por meio de navios negreiros
conhecidos como tumbeiros que comportavam em média de trezentas a
quatrocentas pessoas nos seus porões, só na América Latina foram traficados em
torno de dez a quinze milhões de almas. Desse total, estima-se que quase dois
milhões perderam suas vidas. Brasil sendo maior importado durante os três séculos
de escravidão, atingindo a cifra de 34 mil escravos por ano na década de 1840.
As pessoas que vinham nos navios negreiros eram submetidas a péssimas
condições, os traficantes usavam plataformas temporárias entre o convés para ver o
espaço para os negros dormirem.
Os africanos faziam a travessia do Atlântico sujeitos as inúmeras doenças
como varíola, sarampo e escorbuto, que poderia acarretar morte, sendo a disenteria
a causa mais recorrente dos óbitos. O “fluxo sanguíneo” como era chamado à
disenteria estava relacionada à qualidade de comida e água que os escravos
recebiam.
As negociações feitas para conseguir escravos na África eram feitas
principalmente a partir do escambo, essas negociações tinham várias etapas e era
um processo lento e com gestos cheios de significados simbólicos. Os navios
poderiam demorar até seis meses para voltarem com os cativos (LIMA, 2009, p. 5)
Os navios tinham que pagar taxas para ancorarem na costa africana, depois
os traficantes tinham que presentear os chefes locais ou representantes dos reis
com produtos que indicavam prestígio, e só assim se iniciava as negociações dos
escravos. Desse forma nota se que eram os africanos e não os europeus que
controlavam as condições de oferta de escravos, exigindo bens de alto custo aos
europeus.
Em relação a mulher africana, o seu custo era bem mais alto que os dos
homens, pois a mulher negra para algumas sociedades africanas era um meio de se
adquirir status de parentesco e familiar, com as crianças africanas os custo era bem
menor que os do homens e das mulheres.
Os negros quando chegavam aos portos brasileiros tinham os cabelos e as
barbas eram cortadas, eles tomavam um banho e recebiam algumas roupas de um
tecido grosseiro para melhorar a aparência da “mercadoria”, fazia isso para que
pudesse pegar um preço maior no mercado.
Aqueles que estavam debilitados devido à viagem e as doenças que
adquiriam eram isolados e recebiam cuidados para que mais tarde fossem para o
mercado. “Motivos humanitários é o que não faltava para extinguir o tráfico [...]” 245,
era preciso então abolir a escravidão brasileira.
245Para

uma história do negro no Brasil. Biblioteca Digital. Rio de Janeiro. p. 29, 1988.
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1.2. A mulher na escravidão

Dentro do contexto da escravidão deve ressaltar a trajetória das mulheres
negras e como essa mulher foi representada pela sociedade escravocrata e pelos
seus senhores ao longo dos anos.
Na década de 1930, Gilberto Freyre escreveu uma das principais obras sobre
a escravidão o clássico Casa Grande e Senzala, na qual é trabalhada a ideia da
existência de relações harmoniosas entre senhores e escravos.
Sobre a mulher negra Freyre diz:
Quanto às mães-pretas, referem as tradições o lugar verdadeiramente de
honra que ficavam ocupando no seio das famílias patriarcais. Alforriadas,
arredondavam-se quase sempre em pretalhonas enormes. Negras a quem
se faziam todas as vontades: os meninos tomavam-lhe a bênção; os
escravos tratavam-nas de senhoras; os boleeiros andavam com elas de
carro. E dia de festa, quem as visse anchas e enganjentas entre os brancos
de casa, havia de supô-las senhoras bem-nascidas; nunca ex-escravas
vindas da senzala. É natural que essa promoção de indivíduos da senzala à
casa-grande, para o serviço doméstico mais fino, se fizesse atendendo a
qualidades físicas e morais; e não à toa e desleixadamente. A negra ou
mulata para dar de mamar a nhonhô, para niná-lo, preparar-lhe a comida e
o banho morno, cuidar-lhe da roupa, contar-lhe histórias, às vezes para
substituir-lhe a própria mãe — é natural que fosse escolhida dentre as
melhores escravas da senzala. Dentre as mais limpas, mais bonitas, mais
fortes (FREYRE, 1999, p. 352).

Nas décadas seguintes houve um revisionismo da historiografia relacionada à
escravidão, sendo as relações entre senhores e escravos vistas como cruéis e
violentas (BOXER, 1969; SCWARTZ, 1998; PINSKY, 2010).
As mulheres negras quando chegaram ao Brasil, são vítimas de uma diáspora
forçada, foram submetidas a todos os tipos de abusos que foram cometidos pelos
seus senhores ou a mando deles.
As mulheres negras então dentro da sociedade escravocrata exerciam vários
trabalhos, desde domésticas, trabalhos na roça e o trabalho urbano, onde exerciam
diversas atividades, como vendedoras ambulantes, onde recebiam o nome
ganhadeiras nas ruas de Salvador, e dentro dessas atividades ocorria à dominação
do senhorio em relação das mulheres negras.
As ganhadeiras trabalhavam nas ruas e pagavam uma quantia diária ou
semanal que era estipulada pelo seu senhor. Essa relação de trabalho interessava
as escravas não no ponto econômico, mas por que ficavam distantes dos seus
senhores e de seu controle, isso acabava tornando as escravas mais “livres”, e se
tornaria a principal forma de se ganhar a alforria.
Diferentemente das escravas, as mulheres negras livres não tinham a
interferência de senhores e os produtos vendidos pertenciam às elas, apesar dessa
diferença elas teriam a mesma função social que a escrava.
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Quando essas mulheres eram mandadas para o trabalho doméstico,
exercendo funções como cozinheiras, arrumadeiras, amas de leite246 (VERÍSSIMO,
2008). Esse trabalho doméstico criava uma proximidade física entre essas escravas
e seus senhores.
As mulheres escravas fossem elas indígenas ou negras eram consideradas
sem honra, ao contrário das mulheres brancas que eram vistas como possuidoras
de virtudes e eram honrosas diante da sociedade escravocrata. Desse modo, os
relacionamentos de homens livres com essas mulheres aconteciam sem a
preocupação com a conduta adotada por eles e nem com a moral da mulher negra
(REIS et al., p. 3).
As mulheres negras eram estupradas sofriam com abusos sexuais não teriam
o amparo da lei para protegê-las desses abusos, ao contrário das mulheres brancas
que as leis as protegiam.
Para essas mulheres negras “pesava o fardo de ser escrava dos desejos do
homem branco e vítima dos ciúmes das suas senhoras brancas e a essa dominação
de gênero somava-se as influências de pertencer a uma raça considerada inferior,
além da condição econômica servil (VILA; CRUZ, 2010, p. 2)”.
A dominação em torno dessas mulheres está inserida dentro de lógica de
poder patriarcal, criando uma sociedade “patrimonialista, racista, machista e
escravocrata”. Essas mulheres negras dentro dessa sociedade estavam submissas
a “triplo poder”, o poder dos homens, das mulheres brancas e do sistema
econômico, revelando a complexidade das relações de poder que existiam no
interior dessa sociedade escravista.
As mulheres eram obrigadas a terem relações sexuais forçadas com seus
senhores, podendo gerar filhos bastardos e despertar a raiva de suas senhoras que
eram traídas por seus maridos. Isso mostra que se escrava atraísse o desejo do seu
senhor estaria presa em uma rede que dominação e ambiguidades que ao final
disso ela não sairia ilesa disso.
O senhor possuía o poder de intervir na vida dos seus escravos, como dando
“ritmos do trabalho, à hora, o local e o conteúdo da alimentação, as formas de lazer
e de religião” (VILA e CRUZ, 2010, p. 14). Sendo assim, os senhores faziam
promessas para as escravas em troca de sexo, estas poderiam ir de pequenos
“favores” até a liberdade. Caso houvesse uma oposição a vontade dos senhores, as
escravas poderiam ser penalizadas como trabalhos mais pesados, castigos ou a
venda de familiares247.
A violência sexual contra essas mulheres negras levou a uma distorção de
sua sexualidade, criando o estereotipo da “mulata”, uma mulher “quente” e
extremamente sensualizada.
As mulheres negras livres também encontravam dificuldades na efetivação de
seus direitos de liberdade, muitas são as histórias de mulheres que tiveram que lutar
na esfera justiça para provarem a sua condição de indivíduo livre (SILVA, 2010).
246 As

mulheres que são designadas para a função de ama de leite, eram por que as mulheres
brancas não queriam que seus seios volumosos caíssem, por isso davam seus filhos para as
escravas amamentar.
247Para

evitar o castigo de um parente recapturado as escravas dançavam a Dança do Chorado para
seus senhores, a qual era muito sensualizada e com muitos sorrisos tentados atrair a “simpatia” dos
senhores a sua causa.
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A resistência dessas mulheres se daria de vários modos como o aborto e o
infanticídio, vistos como meios de livrar os seus filhos da escravidão, não querendo
ver seus filhos fazendo o trabalho forçado e sendo brutalmente castigado.
A gravidez das escravas dependia da vontade dos seus senhores, pois era
ele que forneceria os meios necessários como alimentação, vestuários, habitação
etc. As escravas sofriam com a dor da separação muitas vezes seus filhos que eram
arrancados de seus braços e vendidos, como o autor Castro Alves relava em seu
poema “Tragédia no Lar”, onde mostra a realidade como muitas vezes as mães
eram separadas dos seus filhos:
Ser mãe é um crime, ter um filho é – roubo! Amá-lo uma loucura! Alma de
lodo [...] Escrava dá-me teu filho! Senhores, ide-lo ver: É forte, de uma raça
bem provada, havemos tudo de fazer. Assim dizia o fazendeiro, rindo, e
agitava o chicote. A mãe que ouvia imóvel, pasma, doida, sem razão! [...]
Dá-me teu filho! Repetiu fremente o senhor de sobr’ olho carregado,
impossível! Que dizes, miserável?! Perdão senhor! Perda! Meu filho dorme.
Inda há pouco o embalei pobre inocente, que nem sequer presente que
ides. Sim, que o vou vender! [...] (ALVES, 1990, p. 98-99).

O poema tenta nos aproximar da realidade dessas mães que viam os seus
filhos serem arrancados de seus braços pelos senhores além dos maus tratos e
castigos. Nesse contexto, muitas mães escravas cometiam o aborto e o infanticídio
como meio de evitar que seus filhos não ficassem expostos ao trabalho duro e as
crueldades dos senhores, livrando-os do cativeiro.
Além, do aborto e do infanticídio, muitas mulheres ficaram conhecidas por
participarem ativamente de movimentos pela emancipação dos escravos como
Dandara e Luiza Mahín. A primeira que foi companheira de Zumbi participou das
lutas palmarinas, conquistando um espaço de liderança, porém foi morta em 1694
durante uma batalha para defender o Quilombo dos Macacos. Já a segunda, foi
quituteira das ruas de Salvador e teria participado dos principais levantes de
escravos na Província da Bahia durante século XIX, entre eles a Revolta do Malês e
a Sabinada.

1.3. A campanha abolicionista e abolição
A luta para for fim ao tráfico negreiro tem início com a vinda da família real
para o Brasil em 1808, onde se tem um primeiro acordo, a partir desse momento
aumenta a pressão inglesa sobre o império brasileiro para põe fim ao tráfico, várias
alianças e acordos foram feitos para abolir o tráfico.
Em 1810 ocorre outro acordo, no qual, príncipe regente concordava em cooperar
com a Grã-Bretanha adotando medidas para acabarem com o tráfico, e cinco anos
depois no Congresso de Viena 1815 os portugueses assinaram um tratado se
comprometendo em acabar com o tráfico ao norte do Equador e em 1817 através da
Convenção Adicional Dom João anuiu que os navios britânicos para uma vistoria
nas embarcações portuguesas que estivessem ancorados fora dos portos e
autorizados a traficar escravos.
Com a Independência do Brasil em 1822 contribuiu para que a Grã-Bretanha
voltasse a reivindicar o fim do “comércio de humanos (SILVA, s/d p. 2)”. Em
novembro de 1822 houve uma grande revolta de escravos em São Paulo, no Norte e
Nordeste do Brasil começa o movimento de emancipação nas províncias, mas não
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fica só no Norte e no Nordeste não ficando apenas nessas regiões logo se espalha
para o todo o país.
O Brasil então e transforma em um país independente, mas a escravidão é
mantida, novas negociações foram feitas para acabar com o tráfico, só no ano de
1826248 que o Império aceitaria a fazer um novo acordo com os ingleses.
O acordo feito com os ingleses definia que o tráfico cessaria em 13 de março
1830, devido ao pressionamento dos ingleses o governo brasileiro formula uma lei
que abolia o tráfico essa lei ela só vai ser aprovada em sete de novembro de 1831,
“aprovação da lei de 1831 não significou o fim da abolição do tráfico, pois a
sociedade brasileira apoiava firmemente a escravidão (SILVA s/d p. 6)”.
Essa lei de 1830 ficou conhecida como “Lei para inglês ver”, pois ela não
obteve nenhum sucesso em relação aos brasileiros, pois eles mantiveram com o
tráfico.
Os ingleses sempre cobraram o comprimento da Lei de 1831, mas o que
faltava para eles eram mais poderes para intervir no litoral brasileiro de onde saiam
os navios negreiros rumo à África e voltavam abarrotados de escravos a bordo, eles
alegavam que só uma intervenção no litoral brasileiro era possível para acabar com
o tráfico, o Parlamento britânico só cedeu essa estratégia em agosto de 1845 com o
Bill Aberdeen.
O Bill Aberdeen dava o direito aos ingleses de capturar os navios brasileiros
que estavam cheios de escravos, essa manobra inglesa não provocou uma
diminuição no tráfico de escravos, vendo que nada acabaria com o tráfico “os
ingleses decidiram radicalizar as ações até então efetuadas pondo em práticas
ameaças de invasão aos portos brasileiros (SILVA, s/d p. 9)” foi sobre pressão e
tensões que o governo brasileiro apressou em tomar medidas mais duras para abolir
o tráfico.
O Império em 1850 sanciona uma lei conhecida como Lei Eusébio de
Queiroz, colocando um fim no tráfico de escravos, mas gerando um problema em
relação à mão-de-obra.
Essa nova lei trazia inovações como o tráfico ser juridicamente equiparado à
pirataria e os traficantes sido colocados sob jurisdição de um tribunal especial a
cargo da Marinha, ficando sujeitos à pena de prisão e pagamento de despesas de
reexportação dos africanos eventualmente embarcados de volta a África (SILVA, s/d
p. 10).
Alguns traficantes foram expulsos do Brasil por estarem fazendo o
contrabando dos escravos, e os senhores que comprassem escravos seria julgado
em categoria de pena, a repressão sobre os traficantes e senhores de escravos
foram duras e eficazes, mas houve quem resistisse com o final do tráfico.
Com a Guerra do Paraguai em 1864 quando se inicia, o Império brasileiro
teve que recorrer aos negros, no qual esses negros voltaram tão vitoriosos quanto o
homem branco, eles prometiam alforrias para esses negros (MENEZES, 2009)
Com a Guerra reinicia o debate para o fim da escravidão, no qual esse debate
começa na academia brasileira em particular no Recife e em São Paulo, onde
atuavam os grandes nomes abolicionistas Luís Gama, José Bonifácio, Joaquim
Nabuco, Ruy Barbosa e Castro Alves, eles queriam a emancipação dos escravos
tanto pela forma legal, ou através de debates públicos.

Nesse circulou no Rio de Janeiro uma publicação que dizia “que este tráfico não tem a barbárie e
horror, e desumanidade que se lhe quer atribuir; e que só ao Iluminado Ministério Brasileiro pertence
marcar, e acelerar a epocha de o proscrever em seos estados (PARRON, 2009, p. 29)”.
248
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Com o final da Guerra em 1870 volta se o debate sobre a Lei do Ventre Livre,
qual declara os filhos das escravas nascidos dali em diante não seriam mais
escravos, e essa lei previa a legalização da liberdade do nascido. Mais essa lei por
fim não libertou nenhum escravo, e eles burlavam, aumentavam a idades dos
escravos com intuito de não deixá-los livres.
A abolição não foi uma dádiva concedida pelos brancos ou pela princesa
Isabel como uma historiografia tradicional fez entender, mas uma conquista de
inúmeras lutas.
Os escravos buscaram a liberdade desde os primórdios do cativeiro, já no
primeiro século da colonização portuguesa temos evidencias da existência de
comunidades quilombolas (MENEZES, 2009, p. 84). Porém é somente na segunda
metade do século XIX é que o movimento abolicionista no país ganha corpo.
O movimento abolicionista no Brasil foi decorrendo ao longo de mais de um
século, e teve várias etapas e várias e mudanças que transformam o movimento ao
longo de todo o processo. Dentro desses tratados e processos para por fim no
tráfico, se tem 11 atos que foram editados contra o fim do tráfico, essa seria a
primeira etapa.
Estes foram: 1 – Tratado de 26 de fevereiro 1810; 2 – Alvará de 17 de
novembro de 1813. 3 - Carta de Lei de 08 de junho de
1815. 4 – Carta de Lei de 08 de junho de 1815. 5 – Decisão de 28 de
novembro de 1816. 6 – Decisão de 17 de dezembro de 1817. 7 – Carta da
Lei de 08 de novembro de 1817. 8 – Carta de Lei de 09 de dezembro de
1817. 9 – Alvará de 26 de janeiro de 1818. 10 – Decreto de 18 de agosto de
1818. 11 – Decreto de0 9 de outubro de 1819. [...] somente a partir de 1826
surgem Atos legais do Império do Brasil (a Comissão só reaparece em
1828). São eles: 1 – Carta De Lei de 23 de novembro de 1826. 2 – Carta De
Lei de 12 agosto de 1827. 3 – LEI de 07 de novembro de 1831. Declara
Livres todos os escravos de fora do Império (MENEZES, 2009, p. 88).

A segunda etapa é da repressão ao Tráfico à Lei do Ventre Livre, nessa parte
há uma crise de mão de obra, e como os fazendeiros tiveram que procurar meios
para cobrir essa falta de mão de obra e com os libertos, e dessa forma então a
atração dos imigrantes para o trabalho nas fazendas.
A terceira etapa é “abolição da escravidão: uma campanha popular” inicia-se
um grande movimento antiescravista, em 1879 se dá início a uma sessão
parlamentar, no qual o tema vai ser discutido pelo Dr. Jerônimo Sodré, no qual o
discurso é uma denúncia da Lei de 1871 a Lei do Ventre Livre. A terceira etapa se
caracteriza pelo movimento popular pela abolição, no qual foram adotas três vias:
a) a via parlamentar, legal; b) a Campanha popular, propriamente dita,
através da edição de jornais, da criação de Sociedades Abolicionistas,
revivendo uma, congregando outras da agitação através da promoção de
Encontros, Conferências Publicas, Congressos e eventos, Quermesses, não
só com a finalidade de manter vivo o debate sobre a Abolição como para
angariar fundos realizar libertações de escravos; c) a ação direta, através
dos incentivos à fuga dos escravos e mesmo, a libertação de bairros
inteiros, cidades inteiras, províncias inteiras, tanto por alforrias paga, como
gratuita (MENEZES, 2009, p.91).
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Essas são as vias que se caracterizaram o movimento da abolição, o
movimento popular da abolição, essas vias vão compor duas concepções que põem
fim na escravidão brasileira, que é o emancipacionismo e o abolicionismo.
No ano de 1880 o abolicionista Joaquim Nabuco apresenta um projeto para
pôr fim ao tráfico interno, o projeto de Nabuco tinha como propósito acabar com a
venda de escravos entre as províncias; as associações organizadas para a
emancipação dos escravos recebiam terras para estabelecer colônia para os
libertados; não poderia mais separar os filhos de suas mães; libertar os escravos
mais velhos, com doenças, cegos ou aqueles que eram nascidos e comprovados na
África, e ingressados a partir dos 31 que já estariam naquela data com pelo menos
50 anos.
Os irmãos mais velhos dos “ingênuos” também seriam libertos; proibia os
castigos corporais, e a proibição do uso do ferro e das correntes; previa também
para o projeto o ensino primário para os escravos e ingênuos e eles irem para
escolas, no qual eles então adquirissem a escrita, leitura e princípios de moralidade
(MENEZES, 2009).
A liderança dessa campanha abolicionista é pelos abolicionistas, Joaquim
Nabuco, José do Patrocínio e Ferreira de Menezes, no qual vão se dirigir as
camadas médias da sociedade brasileira, ao contrário de André Rebouças filho do
Conselheiro Antônio Perreira Rebouças.
O Conselheiro Rebouças foi advogado se tornando especialista no direito civil
no Brasil monárquico, teve uma carreira política, recebeu “o título de Cavaleiro da
Ordem do Cruzeiro, em 1823, e sendo nomeado secretário da província do Sergipe
no ano seguinte (MATTOS, 2013, p. 37)”, em 1842 recebeu o título de Oficial da
ordem do Cruzeiro, e o de Conselho do Imperador em 1861.
O Antônio Rebouças ele lutou nas lutas pela independência brasileira, ele
discutia a questão do direito de prioridade, e defendia os direitos de liberdade dos
escravos e os direitos civis e políticos dos libertos perante a sociedade brasileira.
Rebouças tinha indignação dos ingênuos e libertos ou escravos não poderiam
votar só a elite brasileira tinha esse direito. Rebouças em seu discurso via que o
liberto tinha direito a sua cidadania, pois ele ser liberto automaticamente seria um
cidadão da sociedade brasileira e isso não ocorria.
André Rebouças, ao contrário dos demais já mencionados, dirigia o seu
discurso antiescravista aos estudantes, pois era professor na Escola Politécnica, no
qual se torna um ideólogo do movimento.
Em 1884, o Gabinete Liberal, sob o comando do Senador Dantas, retoma a
questão da emancipação dos escravos num projeto elabora por Ruy Barbosa, no
qual a extinção da escravidão se daria por cinco maneiras, idade de escravo;
omissão de matricula; através do fundo de emancipação; por transgressão do
domicílio do escravo, essas eram as maneiras impostas por Ruy Barbosa,
resultando na Lei dos Sexagenários. Após votação da Lei Saraiva-Cotegipe ou Lei
dos Sexagenários, que se pretendia sucessora do projeto de 1884 mais que é
rechaçada pelos abolicionistas radicais, marca a virada e a radicalização final do
processo abolicionista (MENEZES, 2009, p. 93).
A abolição só chega ao fim no Brasil, com a Lei Áurea, Lei Imperial n. 3.353,
de 13 de maio de 1888, sancionada pela Princesa Isabel durante a sua terceira e
última regência, aproveitando-se da ausência do Imperador D. Pedro II, que se
encontrava em viagem ao exterior. Em um único artigo, declarou extinta a
escravidão no Brasil: Art. 1º É declarada extinta desde a data desta Lei a escravidão
no Brasil (MONTEIRO, 2012, p. 360).
Com a Lei Áurea as portas das senzalas uma a uma foram se abrindo os
negros estavam livres do julgo dos seus senhores, foi uma vitória para os negros,
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mas por outro lado condenou aqueles que viviam como vítimas do sistema ficaram
sem moradia, sem trabalho para se sustentar, sem dinheiro, sem estudo e sem
documentos, nasce um novo problema como inserir esse grupo dentro da sociedade
ainda escravocrata.
“Se chegar ao fim da escravidão no Brasil não foi uma tarefa fácil, se buscou
de várias maneiras alcançarem esse objetivo, era preciso mudar a consciência
política da elite brasileira (NASCIMENTO; MEDEIROS p. 312, 2010)”.
A sociedade brasileira não queria a ascensão desses negros na sociedade,
não queria que ocupassem postos de trabalhos, dessa maneira eles queriam
“embranquecer” o Brasil e com isso eles financiavam a passagem dos europeus
para trabalhar no país, nessa época muitos imigrantes, portugueses italianos e
espanhóis vieram para trabalhar no Brasil.
A MULHER NEGRA NA OBRA “AS VÍTIMAS ALGOZES”
A obra analisada “As vítimas algozes” do autor Joaquim Manuel de Macedo, nascido
em 24 de junho de 1820 na cidade de Itaboraí no Rio de Janeiro. O livro foi
publicado em 1869, dezenove anos antes da Lei Áurea.
Joaquim Manuel de Macedo pode ser considerado um abolicionista, no ano
de 1844 formou-se em medicina, contudo, não dedicou a essa profissão. Ao longo
de sua trajetória intelectual, atuou como jornalista, literato, político, historiador e
professor de História do Brasil do Colégio D. Pedro II. Foi também professor das
princesas D. Isabel e D. Leopoldina. A partir de 1845, Macedo tornou-se membro do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e, em 1849, fundou a Revista Guanabara,
junto com Gonçalves Dias. Como político, militou no partido liberal, foi deputado
provincial (1850, 1853, 1854-59) e deputado geral (1864-68 e 1878-81) (VIEIRA,
2014).
O livro pertence à corrente do Romantismo249, mais especificamente a sua
quarta fase, e é composto por três histórias distintas sobre escravos que na visão do
autor mesmo sendo vítimas do sistema escravocrata acabavam sendo carrascos e
atormentadores de seus senhores. Essas histórias são romances abolicionistas, que
vão retratar a vida dos escravos, mostram que para o autor era preciso acabar com
a escravidão.
As novelas compostas na obra contam histórias independentes: Simeão o
crioulo; Pai-Raiol, o feitiçeiro; Lucinda, a mucama. Essas novelas narram crimes
escabrosos que foram cometidos pelos escravos contra seus senhores e suas
famílias.
A primeira narrativa é do Simeão, o crioulo serpente, escravo de dentro da
casa grande que foi capaz de cometer crimes medonhos contra Angélica, Florinda e
Hermano. Para matar ambos ele recebe ajuda de uma escrava Eufêmia que era sua
amante preferida.
Eufêmia dirigiu-se então à janela, desprendeu sem ruído as duas traves de
ferro, com o vestido envolveu a enorme tranca igualmente de ferro para ver
se abafa o ranger daquele grilhão da fortaleza, hesitou... tremeu...
reanimou-se, e suspendendo a respiração e com ímpeto, deu a volta e
destrancou a janela que se abriu em par. Saltaram para dentro quatro
249O

Romantismo surge em 1830, influenciado pela independência brasileira em 1822. O Romantismo
desenvolveu uma língua própria que aborda temas ligadas a natureza e político-sociais. Na literatura
ele passa por quatro, sendo a primeira de 1836-1840 que se inicia com a obra “Suspiros Poéticos” de
Gonçalves Magalhães considerado o patrono do Romantismo, a segunda 1840-1850, a terceira 18501860, a última fase 1860-880. O Romantismo se manifesta de forma artística e filosófica.
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homens; o Barbudo, que trazia espingarda e uma grande faca, dois
escravos da fazenda seduzidos por Simeão [...] (MACEDO, 1869, p. 69-70).

A Eufêmia ao abrir a casa para a invasão de Simeão compreende que para o
autor a escrava mesmo tendo uma relação boa com seus senhores se deixa
corromper por uma paixão. O sentimento falava mais alto que a sua boa relação
com seus senhores, isso seria um sinal de degeneração dessa mulher que abdica
da razão em nome dos sentimentos, passando assim, por uma traidora dos seus
senhores.
A figura de Simeão é representada como um escravo-serpente que viveu
dentro da casa branca que de certa maneira tinha certa liberdade, mas que acabou
sendo corrompido pela escravidão após seu primeiro castigo, onde acaba
despertando um ódio, sentimento que trouxe a tona o desejo de vingança no
escravo que acabou matando seus senhores, dessa maneira para o autor a
escravidão é uma serpente que de sua boca derrama veneno. Dessa forma, o negro
é representado como alguém vingativo.
A segunda novela tem como protagonista Pai-Raiol um escravo cruel, ligado a
feitiçaria tinha-se uma má fama, sempre causava confusões e dava danos seus
senhores. Nessa novela existe uma personagem tão perversa quanto Pai-Raiol, era
Esméria que foi sua amante, responsável por envenenar o seu senhor Paulo Borges
e sua família.
Esméria foi comprada pelo fazendeiro Paulo Borges, mas isso só ocorreu por
influência de Pai-Raiol, de acordo com a novela a escrava tinha uma certa
manipulação em relação ao feiticeiro.
O autor retrata Esméria como:
[...] uma escrava de vinte anos com as rudes feições da sua raça
abrandadas pela influência da nova geração em mais suave clima os olhos,
porém, e no conjunto de seus traços fisionômicos, havia certa expressão de
inteligência e de humildade que agradou a senhora (MACEDO, 1869, p. 90).

Quando o autor fala que a Esméria tinha, feições de uma raça abrandadas é
que a escrava seria mais branca, o que para o autor a tornaria mais inteligente em
relação aos outros negros que seriam ignorantes.
O autor a representa como uma escrava habilidosa e prestativa que cativou a
sua senhora porque era esperta e ativa, atributos que fez com que sua senhora
tivesse certo afeto pela escrava.
Mas Esméria fingia ser o que não era:
Esméria não era o que parecia: coagida pela força que não podia rebater a
suportar a escravidão que debalde detestava, preparar com atilado juízo a
sua segunda natureza, o difícil mas seguro processo, a melhor combinação
de proceder para tornar menos dolorosa e torturadora a sua vida de
escrava. Refinara o fingimento. Via nos filhos de seus senhores futuros e
aborrecidos opressores e beijava-lhes os pés que as vezes desejava
morder (MACEDO, 1869, p. 92).

Compreende-se então que a escrava fingia ser aquilo que não era apenas
para tornar sua condição de escrava menos sofredora, mas sua vontade era outra,
quando o autor coloca que ela queria morder ao invés de beijar os pés dos filhos dos
seus senhores o autor mostra a maldade de Esméria em relação aos seus
opressores.
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Esméria e Pai-Raiol foram amantes por semanas ou meses, mas quando eles
foram comprados pelo Paulo Borges, Esméria e Pai-Raiol já não tinham relações, ao
que todos pensavam Esméria o dominava, mas era Pai-Raiol que tinha em suas
mãos Esméria.
[...] foi a influência satânica do Pai-Raiol sobre Esméria. A crioula não
amava; temia porém o africano: longe dele pronunciava o seu nome sempre
em tom de voz respeitosa, e quando o via perto, acudia-lhe ao chamado,
obedecia-lhe ao aceno, e executava pronta e como escrava a ordem que
ela interpretava cintilando desconcertada nos olhos vesgos (MACEDO,
1869, p. 94).

Dessa forma, não é a escrava que tem influências sobre o Pai-Raiol, mas o
escravo exerce uma influência sobre Esméria, diferentemente do que autor coloca
no início do texto, o autor acaba se desmentindo no decorrer do texto.
É visível então que a escrava temia o escravo e a relações de ambos era
relacionada ao misticismo, o medo que o escravo fizesse algo com ela, pois era
considerado um feiticeiro, isso não tinha nada haver com amor, mas sim de receio,
por isso que ela obedecia, Pai-Raiol se aproveita para aterrorizá-la e prendê-la para
que ficasse a mercê dele sempre. Esméria então se torna submissa ao escravo,
dentro da própria escravidão havia a submissão da mulher em relação ao homem.
As paixões de Esméria eram outras e tinha um certo interesse como o autor
coloca no texto:
[...] Esméria ocultava as sombras o seu vício dominante e furioso: amava os
amantes de sua raça, preferia-os a todos os outros; mas sua vaidade
descomunal e egoísta envergonha-se deles, desejaria sepultá-los ignotos
no mistério de suas noites escandalosas; tomava precauções, imaginava
ridículos e impossíveis segredos, e aspirava a fortuna do amor, da posse,
da paixão delirante de um homem livre e rico (MACEDO, 1869, p. 93).

É possível compreender que o autor cria Esméria com uma aversão pelos
negros, mas mesmo assim era amante dos mesmos. A escrava era muito ambiciosa
e egoísta, por isso tinha como preferência aos homens livres e ricos. A partir disso,
pode-se inferir que o autor acreditava que as escravas entendiam o casamento
como um meio para a ascensão social, sendo capaz de se relacionar apenas por
interesse.
Em uma conversação entre Esméria e Pai-Raiol, o escravo insinuou que a
escrava devia seduzir seu senhor Paulo Borges para enganá-lo e colocar discórdia
em sua casa. Esméria então tenta seduzir o seu senhor de acordo com as
instruções de Pai-Raiol e acaba tendo sucesso.
Paulo Borges procurou e possuiu facilmente Esméria. O demônio lascívia
deu poder à crioula. Posseso da depravação, Paulo Borges, o senhor, amou
fisicamente Esméria, a escrava. A calculda extravagância de um dia tornouse vício, primeiro de muitos, depois de quase todos os dias. O senhor, velho
senhor ficou escravo da sua escrava (MACEDO, 1869, p. 113).

Percebe que na visão do autor que as escravas podem ser sedutoras, tendo
poder sobre os homens, fazendo com os homens brancos tornassem escravos de
suas negras.
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O autor retrata Esméria como um demônio e várias vezes ele faz uso dessa
palavra pra representar os negros e as negras, lembrando que a denominação de
demônio dentro de uma sociedade extremamente religiosa era extremamente
depreciativa, dessa maneira então a escrava Esméria é a perdição do seu senhor,
ela sempre vai causar mal e ver a destruição do seu senhor.
Em outra conversa Pai-Raiol disse a Esméria o seguinte:
A senhora é Esméria: a crioula que cortou as unhas da mulher tigre; mas
precisa entrar na cozinha... precisa... Com que fim? Na senzala eu tenho
liberdade... Pai-Raiol quer fazer Esméria dona da casa... depois tem mais
que faze (MACEDO, 1869, p. 122-123).

Compreende então que o escravo tinha um plano para fazer mal aso seus
senhores e para com isso ele usava a Esméria, quando ele diz que quer fazer de
Esméria a dona da casa, Esméria como era uma escrava muito ambiciosa fez que o
escravo pediu.
Esméria pede que Paulo Borges a coloque dentro da sua casa, onde sua
esposa Teresa havia proibido a entrada dela, ele acabou cedendo e colocando a
Esméria dentro da sua casa afrontando assim sua esposa. Esméria passa assumir a
direção do governo da casa, e a casa se transforma em um caos.
Esméria após matar sua senhora Teresa mata os seus dois filhos mais velhos
Inês e Luís, depois dos assassinatos dos jovens, Pai-Raiol fala para a escrava que a
mesma teria que matar o senhor Paulo Borges, sendo que os dois ficaram ricos a
custa do senhor.
A escrava um tempo depois descobre que está grávida, e com o nascimento
do seu filho e vê isso com um meio de se conquistar sua fortuna e de ganhar a
alforria dela e de seu filho.
Aí tens duas cartas de alforria, uma é tua; desde hoje deixa-tes de ser
escravas; a outra é do teu... do meu filho: não ficaram aí os meus favores...
hás de senti-lo a seu tempo: continua a ser boa e fiel, para que eu não me
arrependa. Esméria caiu de joelhos aos pés de Paulo Borges (MACEDO,
1869, p. 149).

É possível perceber a ambição de Esméria, onde ela iria fazer de tudo para
conseguir aquilo que ela almeja até mesmo matar os seus senhores. A escrava na
frente do seu senhor fingia ser boa e fiel, mas conspirava para a sua destruição,
dessa forma Esméria manipula Paulo Borges. As escravas pela representação de
Macedo usam da sensualidade para manipular os senhores.
Outra personagem que aparece na história é a Lourença uma escrava velha
que estavam com seus senhores há anos, porém após Esméria conseguir poderes
na casa tornando-a arrogante e soberba, perseguindo suas companheiras e descer
o açoite, Lourença após receber o açoite de da escrava senhora ela disse se vingar.
Lourença, a velha escrava, a escrava profundamente desmoralizada por
longa vida de cativeiro, ensinada pela experiência traiçoeira de mais de
meio de século de escravidão, tinha apanhado e guardo com indiferença
malvada o segredo dos crimes de Esméria, e só pelo rancoroso
ressentimento do açoite rompera o silencio imposto pelo ódio natural de
escrava ao senhor. Era talvez muito tarde para salvar Paulo Borges; mais
ainda a tempo para sua vingança de velha cruelmente açoitada (MACEDO,
1869, p. 157).
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Entende a figura de Lourença como uma escrava vingativa e ressentida, após
ser açoitada por uma escrava igual a ela, decide se vingar de Esméria, e fala tudo o
que sabe sobre os crimes que ela cometera. Lourença é representada como
traiçoeira por trair uns dos seus. A segunda novela retrata as mulheres negras como
traiçoeiras que facilmente são levadas pelos seus impulsos.
A terceira novela conta a história de Lucinda, uma mucama perversa e imoral,
que comete uma violência moral contra sua senhora Cândida. Lucinda consegue
corromper sua senhora através de ensinamentos considerados maliciosos, como
flertar com os rapazes para conseguir vários namorados. Lucinda age para que a
personagem Alfredo Souvanel se relacione sexualmente com Cândida antes do
casamento, algo considerado imoral para época.
A Lucinda uma escrava que foi ensinada para ser Mucama da sinhá-moça
Cândida, o autor traz a representação de Lucinda como a escrava sensualizada.
A escrava abandonada aos desprezos da escravidão, crescendo no meio da
prática, desde a primeira infância testemunhando torpezas de luxúria, e
ouvindo a eloquência lodosa da palavra sem freio, fica pervertida muito
antes de ter consciência da sua perversão, e não pode mais viver sem
violenta imposição fora da atmosfera empestada de semelhantes costumes,
e das suas ideias sensuais [...] (MACEDO, 1869, p. 193).

A escrava então tem a marca do sensualismo e é lasciva, no qual desde
menina foi testemunha das torpezas de luxúria, e aprendeu desde muito cedo a se
tornar pervertida e as sensações que uma escrava pode desfrutar sexualmente,
dessa forma traz o estereótipo que ainda está presente até nos dias de hoje da
escrava fogosa, pois se envolver com muitos homens e têm vários amantes, essas
mulheres serviram para a fornicação. A escrava da em cima do senhor - moço
Liberato irmão de Cândida, quando ele volta de viagem.
Lucinda é leviana e injusta com sua senhora na visão do autor, onde tenta
corromper sua senhora que ainda é inocente e inexperiente nas ideias libertinas, a
escrava passa para sua senhora ensinamentos libertinos, no qual ela se aproveita
disso para desmoralizar a reputação da Cândida.
A escrava sacrificava a senhora sem piedade, movida pelo desejo de
vingança, ela quer ver a perdição de Cândida, isso daria pela a perversidade da
escrava onde ela acaba comprometendo sua senhora.
Lucinda consegue manipular sua senhora fazendo com que ela se torne
vítima dela assim como a escrava é vítima da escravidão, ela só consegue
manipular Cândida na visão do autor quando a Cândida passa a ter confiança em
Lucinda onde revela seus segredos à escrava a partir disso Lucinda a manipula e a
empurra para a infâmia.
O autor representa Lucinda como uma traiçoeira onde traiu a confiança da
sua senhora onde ela diz que é fiel a sua senhora, mais ela acaba colocando um
homem dentro do leito, e ainda, mas esse homem tira sua virgindade e sua honra
levando a sua senhora para perdição, como Lucinda queria.
O autor várias vezes usa para definir a escrava a palavra demônio, devido às
coisas que ela fazia para a sua senhora. “E junto de Cândida estava sempre a
mucama escrava, Lucinda, a confidente o gênio do mal, a vítima-algoz, a escrava
desmoralizada, o demônio” (Macedo, 1869, p. 307)”. Mais uma vez a palavra
demônio aparece para representar a escrava, onde a mucama propõe que a sua
senhora abortasse o filho tentando ainda mais desmoralizar a sua senhora, agora
tentando que ela fizesse o aborto, que por sinal as escravas faziam essa prática
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para livra seus filhos. O autor passa a imagem de uma escrava malvada ardilosa
destemida, totalmente diferente que o abolicionismo fazia dos escravos.
Lembrando que a imagem da mulher negra na literatura é feita por homens
brancos com tradições eurocêntricas. Sobre disso Campos diz o seguinte:
A representação hegemônica da mulher negra na literatura brasileira, ao
longo da história, resultou, como sabemos, de construções de escritores
brancos: integrou uma tripartição de funções socialmente atribuídas a
mulheres brancas , mulatas e negras,elaborada pelo imaginário masculino
eurodescendente. Centrada nos interesses do projeto de hegemonia deste
segmento, via patriarcalismo, não apenas nas relações entre os gêneros,
mas também nas econômicas, de dependência da mulher ao homem, e
políticas, de marginalização dela da esfera pública e, sobretudo, do poder
(CAMPOS, s/d p. 1).

Levemos em conta então, que a mulher na literatura foi representada pelo
imaginário de homens brancos, onde distorce a imagem dessas mulheres negras, a
literatura acaba afirmando os lugares sociais que as mulheres negras têm perante a
sociedade, e vem assinalada como a questão de gênero e as chamadas raças.
A outra personagem da novela é sinhá-moça Cândida, filha de Florêncio da
Silva e Leonílda irmã de Liberato:
Cândida era loura: seus finos cabelos caíam em anéis; tinha os olhos azuis
e belos e o olhar de suavidade cativadora; o rosto oval da cor da magnólia
com duas rosas a insinuarem-se nas faces – um céu alvo com duas auroras
a romper -; a boca, ninho de mil graças, era pequena, os lábios quase
imperceptivelmente arqueados, lindíssimos, os dentes iguais, de justa
proporção de esmalte puríssimo, o pescoço e o corpo com a gentileza
própria da idade, as mãos e os pés de perfeição e delicadeza maravilhosa
(MACEDO, 1869, p. 170).

A personagem Cândida, lembrando que o significado do nome Cândida vem
da pureza que ela é pura, a moça era muito bonita para os padrões de beleza
daquela época, ela era inocente e desconhecia a malícias do mundo, a escrava
muito ardilosa faz com que ela se torne namoradeira e tenha vários namorados ao
longo da sua vida, e ela perde a reputação de moça honrada.
Cândida a após perde sua virgindade, o irmão adotivo Frederico onde foi
amamentado pela Leonílda após a morte de sua mãe, a mando de Leonílda aceita
casar com Cândida para esconder da sociedade a desonra dela e também sua
gravidez, poupando a família de um vexame perante a sociedade.
Nessa terceira novela podemos observar que até mesmo a mais “pura”
mulher branca pode ser corrompida pelo contato com as escravas negras, que são
carregadas de sensualidade, e o autor para não deixá-la desmoralizada perante a
sociedade fez que com que ela tivesse casamento, não fosse mãe solteira como
muitas vezes ocorria com a escrava.
A obra deve ser pensada partir do entendimento da
[...] literatura como expressão de uma visão de mundo própria de um
determinado tempo. Em outras palavras, ao mesmo tempo dialoga com a
sociedade em movimento, literatura também testemunha um passado –
independente de seu estilo ou subjetividade inerente. Em suma, na intenção
de se tomar a literatura como objetivo de análise, optamos por interrogá-la
no sentido de aprender “a forma como esta constrói ou representa a sua
relação com a realidade social (CRUZ, 2011, p. 2).
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Então a literatura é uma expressão de como determinado indivíduo vê o
mundo no qual ele está inserido em uma sociedade em movimento, dessa forma o
autor retrata os personagens de cada história como ele compreende, de outro ponto
de vista.
Portando a figura feminina posto na obra “As vítimas algozes” de Macedo
(1869), o autor passa a imagem das escravas malvadas, ardilosas e destemidas,
totalmente diferente que o abolicionismo fazia dos escravos.
Apesar de todas as atrocidades cometidas pela escrava ela era apenas uma
das vítimas algozes, pela a condição que a escravidão a oferece e algozes pelos
danos que causam aos seus senhores, pelas vinganças, pela imoralidade e pela a
corrupção que os tomam devido à peste escravidão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao decorrer desta pesquisa pode se chegar algumas considerações finais
importantes em torno da mulher negra na escravidão e a representatividade na obra
de Joaquim Manuel de Macedo “As Vítimas Algozes” (1869).
Quanto às mulheres negras na escravidão, pode-se dizer que essas ao longo
dos anos da escravidão, foram submetidas a todos os tipos de abusos vindo dos
seus senhores.
A sociedade escravocrata é um espaço que predomina a figura masculina
dessa forma se tornar patrimonialista, machista e racista, deixando de lado a figura
da feminina, tendo a dominação exercida sobre a figura das mulheres vinda poder
patriarcal.
A concepção de escravidão trazida pelo Macedo, é que a escravidão é uma
serpente, traiçoeira, imoral, desumanizadora de homens é a “árvore venenosa
plantada no Brasil (MACEDO, 1869)”, dessa maneira era preciso acabar com o
regime escravocrata.
O autor Joaquim Manuel de Macedo traz em sua literatura abolicionista a
ideia de que a escravidão é algo ruim para aqueles que tivessem escravos, no qual
a escravidão traria males à família dos senhores, um perigo para quem possuísse
algum escravo, para a salvação era necessário então a abolição da escravidão,
tentando assim convencer o leitor do perigo da escravidão.
Nessa argumentação, as mulheres negras são representadas por Macedo
como mulheres que sabiam conquistar a confiança de seus senhores, mas que
depois os traíam, colocando essas mulheres como manipuladores dos seus
senhores, como é o caso das escravas Esméria e Lucinda.
A traição do escravo é a tônica da obra, seja ele homem ou mulher. No
entanto, as mulheres negras são apresentadas como ambiciosas, perversas,
sexuais, traiçoeiras, vingativas, assassina, manipuladoras e desmoralizadas.
A personagem Eufêmia não sendo a protagonista da novela se torna muito
importante, pois ela vai abrir as portas para a perdição dos senhores, no caso da
personagem Esméria e Lucinda, compreende-se que ambas como mulheres
ambiciosas e egoístas. As duas escravas eram tão perversas que utilizaram da
morte para conseguir o que deseja como é o caso de Esméria, Lucinda por sua vez
utiliza da violência moral, tentando acabar com a honra e a reputação de sua
senhora. Ao contrário das outras, Lourença traiu Esméria escrava como ela, devido
ao ressentimento após Esméria açoitá-la.
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A literatura sempre traz uma visão de mundo e sociedade, é isso que
podemos ver em relação às mulheres negras, pois muitas vezes são escritas por
homens brancos com tradições eurocêntricas, deturpando a imagem da mulher
negra, devido ao machismo e ao preconceito.
Através da elaboração deste trabalho pode-se perceber outras possibilidades
de estudos sobre a obra “As Vítimas Algozes” de Joaquim Manuel de Macedo, como
exemplo as representações da figura feminina, as representações acerca da
escravidão, dessa forma possibilitando novos estudo em torno da obra.
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DA FORMAÇÃO CRISTA À LUTA OPERÁRIA: A CONTRIBUIÇÃO DA IGREJA
CATÓLICA NO DESENVOVIMENTO POLÍTICO-SINDICAL DOS
METALÚRGICOS EM MANAUS (1980-1983)
Vanessa Cristina da Silva Sampaio250
Resumo: Considerando a influência da Igreja Católica na formação dos movimentos
sociais de base na década de 1980 e ascensão do movimento grevista, o artigo tem
como finalidade, discutir a contribuição da Pastoral Operária na formação políticosindical dos metalúrgicos em Manaus no período de 1980-1983. Para tal análise
serão utilizados os documentos encontrados na sede da Pastoral Operária em
Manaus e no Sistema do Arquivo Nacional – SIAN para compreender as atividades
desenvolvidas por setores católicos na região amazônica e sua colaboração no
fortalecimento da participação popular, especialmente da classe trabalhadora na luta
contra a exploração e na preservação de direitos.
Palavras-chave: Pastoral Operária. Sindicalismo. Formação Cristã
Introdução
Para iniciar este artigo, convém destacar a importância da Igreja Católica na
ampliação e articulação das bases da militância dos trabalhadores do Distrito
Industrial de Manaus e nas greves por eles lideradas, sobretudo a partir da década
de 1980.251 Neste sentido, Dermi Azevedo, a presença da Igreja no cenário político
“refletiu a autoconsciência histórica da Igreja no Brasil, resultado de um longo
processo, que acompanha a própria história do Brasil”. (2004, p.110). Diante disso, a
Igreja buscava uma aproximação com os movimentos sociais e com a sociedade
civil, em um engajamento que pretendia ser uma resposta mais efetiva aos
problemas sociais, voltados principalmente para a vida do trabalhador brasileiro,
sobretudo, na formação de uma consciência política entre si. Falar em movimentos
sociais no Brasil é correlacionar a participação ativa da Igreja Católica,
especialmente nas décadas de 1970 e 1980, ao aprofundamento dos conflitos e do
acirramento da luta de classes. No processo histórico, Karl Marx avalia que a luta de
classe, “além de ser um grau de consciência, organização e disposição para a luta
dos operários, são fatores fundamentais para arrancar do capitalista melhores
salários” (2004, p.13) e, por consequência, melhores condição de vida. Para José
Ivo Follmann, a luta de classe passa “pelo interior das religiões constituídas em
Igrejas. Ao mesmo tempo que são produto de conflitos, são também atuantes sobre
os mesmos conflitos mediante as realizações teóricas e práticas”. (1985, p.39)
Partindo dessa perspectiva, compreender como se constituíram os enunciados da
luta operária metalúrgica em Manaus e dos conflitos a eles inerentes, a partir de
uma formação cristã e introdução ao meio sindical é o proposito deste breve texto.

Mestranda no Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Amazonas –
UFAM. Pós-graduação em Metodologia do Ensino à Docência Superior pela Faculdade Metropolitana
de Manaus – FAMETRO. Graduação em Licenciatura Plena em História pela Universidade Nilton
Lins. Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES.
251 VER SAMPAIO, Vanessa Cristina da Silva. Ditadura e disputas pela memória ׃as greves do
Distrito Industrial de Manaus em 1985. In Ditadura, fontes históricas e uso do passado. Meise Regina
de Lucena Lucas (Org). Sobral, CE ׃Sertão Cult, 2020.
250
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A influência de setores católicos na formação dos trabalhadores do
Distrito Industrial de Manaus
Para compreender o trabalho da Igreja Católica nos movimentos sociais
devemos ressaltar, sobretudo, o acompanhamento cristão envolvendo as bases,
essencialmente, no que se refere ao surgimento das Comunidades Eclesiásticas de
Base (CEBs), a partir da década de 1960. De acordo com Frei Betto, as CEBs
reuniam pessoas que comungavam da fé e que moravam em uma mesma região.
Viviam em “comum-união em torno de seus problemas de sobrevivência, de
moradia, de lutas por melhores condições de vida e de anseios e esperanças
libertadoras”. (1985, p.07). O trabalho realizado nas bases foi essencial no que diz
respeito à comunicação direta com as classes populares, auxiliando em movimentos
autônomos como “clubes de mães, movimento custo-de-vida, loteamentos
clandestinos, grupos de teatro, defesa dos posseiros e seringueiros, luta pela causa
indígena, etc.”. (BETTO, 1985, 07)
Dessas experiências emergiu um canal de expressão política perante a
sociedade. Houve uma grande adesão das comunidades em relação a doutrina
cristã, ligado aos preceitos de consciência de classe. As práticas das comunidades
eclesiásticas de base se empenhavam na luta social, marcado pelo esforço de
cristianização nos locais de trabalho, nos bairros e onde fosse possível alcançar os
menos favorecidos. Ao que se refere ao mundo do trabalho, essas estratégias
mostravam um amadurecimento, ao menos teórico, das lutas operárias,
possibilitando a formação de uma consciência social. A aglutinação dessas lutas
permitiu a discussão mais geral dos problemas envolvendo os trabalhadores, a partir
de uma organização local que pudesse estabelecer alicerces sólidos à classe
operária.252
Aqui nos interessa analisar a relevância da Pastoral Operária no
fortalecimento dos movimentos sociais intimamente relacionados a vida do
trabalhador brasileiro, influenciado vigorosamente tanto pela Ação Católica Brasileira
(ACB) como pela Juventude Operária Católica (JOC) no diálogo permanente com as
bases. Neste sentido, a atuação da Pastoral Operária Nacional se iniciou na década
de 1970, na cidade São Paulo, em plena ditadura militar, como um movimento
eclesiástico social integrado às Pastorais Sociais da Comissão para a Caridade,

252

Para Clodovis Boff, o trabalho popular era uma experiência prática, que se articulava junto ao
trabalho pastoral, procurando “favorecer toda forma de afirmação e promoção popular: educativa,
sindical, partidária, etc”. Era um processo de conscientização coletiva que passava, primeiramente
pela formação, fundamentais para “reforçar o poder do povo até que este atinja sua autonomia ou
autogestão entendida como controle de suas próprias condições de vida”. Ao que se refere as
estratégias de recrutamento e formação de pessoal conduzidos pela Igreja Católica, houveram
movimentos que antecederam as CEBs e que desempenharam um papel fundamental na articulação
entre a comunidade e os preceitos cristãos. Dentre eles, podemos destacar o trabalho realizado pela
Ação Católica Brasileira – ACB, a Juventude Estudantil Católica – JEC, a Juventude Universitária
Católica – JUC e a Juventude Operária Católica – JOC. Sobre isso ver BOFF, Clodovis. Como
trabalhar com o povo. Rio de Janeiro, Editora Vozes, 1984, p.04. ALVES, Márcio Moreira. Igreja e
Política no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1979. BRUNEAU, Thomas C. Catolicismo brasileiro em
época da transição. São Paulo:Loyola, 1974. MURANO, Valmir Francisco. Juventude Operária
Católica. São Paulo: Brasiliense, 1985.
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Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).253 O objetivo
era estar a serviço da classe trabalhadora, no resgate da cidadania plena e no
protagonismo dos/as empregados/as formais, informais e desempregados/as, na
construção da sociedade justa e solidária, tendo como chave, a questão do
trabalho254, como um de seus principais desafios.
A partir dessas experiências nas comunidades, foi possível formar militantes
cristãos engajados na luta operária. O impulso adquirido levou a Arquidiocese de
São Paulo a oficializar a Pastoral Operária na celebração da Missa pelo Salário
Justo, no dia 18 de outubro de 1970, na catedral da Sé, pelo então Cardeal Agnelo
Rossi.255.A missão era orientar o trabalhador na luta por uma vida digna, priorizando
uma formação política consciente de seus direitos, reunindo esforços para a
conscientização de uma nova identidade operária brasileira a partir dos
ensinamentos da Bíblia e de uma reflexão acerca do passado de lutas e conquistas
e sobre um futuro possível, de nova sociedade, com nova cultura do trabalho, da
qual todos e todas são responsáveis pela construção e poderão usufruir dela.256.
Diante disso, o propósito da Pastoral Operária era difundir esses ensinamentos entre
os trabalhadores, captando suas demandas com o intuito de incentivar a
participação popular na luta contra todas as formas de precarização e intensificação
do trabalho vinculados à Teologia da Libertação257, procurando “formas alternativas
para intervir na realidade e colaborar no sentido da transformação social, através de
um discurso politizado de esquerda.258
No Amazonas, a Pastoral Operária 259 foi fundada em dezembro de 1979,
segundo os registros encontrados na própria instituição. Destacou-se no processo
253

VER FILHO, Milton Melo dos Reis. Quem Vai Descer a Acará? Processo de Construção do Fazerse Classe do Operariado do Parque Industrial de Manaus – anos 1980. Dissertação de Mestrado do
Programa Sociedade e Cultura da Universidade Federal do Amazonas, 2008.
254
Disponível no site: pastoraloperaria.org.br
255
Disponível no site: cnbb.org.br
256
Disponível no site: pastoraloperaria.org.br
257
Movimento que objetivava trabalhar os conceitos de igualdade e dignidade humana nos grupos de
operários e estudantes, enfatizando o compromisso da Igreja Católica com as classes populares,
desenvolvido a partir do Concilio do Vaticano II. Ver SILVA, Sandro Ramon Ferreira da. Teologia da
Libertação: revolução e reação interiorizada na Igreja. Dissertação. Universidade Federal Fluminense
– UFF, 2006.
258
A Pastoral Operária se tornou um ambiente para a liderança católica, constituindo-se como um
esteio na formação de líderes emergentes como Santo Dias, operário metalúrgico, engajado nos
movimentos sociais paulistas ligados à Igreja Católica. É descrito como “católico praticante, que
acompanhou e contribuiu para a renovação da Igreja Católica. Como participante das lutas por
melhorias nos bairros, conviveu com os quadros da esquerda de matriz marxista, pregando a
tolerância e a convivência.”.
Foi peça chave na constituição da Oposição Sindical Metalúrgica, ao posicionar-se contra o
patronato na retomada da estrutura sindical. Foi assassinado pela Policia Militar quando liderava uma
manifestação pacífica no dia 30 de outubro de 1979, em frente da fábrica Sylvânia. Sua morte se
tornou um símbolo de luta e resistência dentro do movimento operário, o que o levou a ser
considerado o patrono da Pastoral Operária pelos serviços prestados à comunidade e a classe
trabalhadora. Ver DIAS, Luciana. Santo Dia: quando o passado se transforma em história / Luciana
Dias, Jô Azevedo, Nair Benedicto. – 2.ed. – São Paulo: Fundação Perseu Abramo: Expressão
Popular, 2019, p.125-126.
259
Operando diretamente nas comunidades, a Pastoral Operária atualmente está presente em 14
estados brasileiros, distribuído em 61 dioceses, se concentrando principalmente nas regiões Sudeste
e Nordeste. Na região Norte, possui bases no Amazonas e no Pará. Hoje, com sede própria no bairro
Compensa, desde 1986, o trabalho se concentra principalmente na organização e incentivo de
geração de trabalho e renda, através da economia solidária e na formação de grupos de trabalho
alternativo. A articulação nacional com as bases tem sido essencial no desenvolvimento de projetos
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de conscientização e formação dos trabalhadores manauaras, principalmente do
Distrito Industrial de Manaus. Também havia uma coordenação no município de
Itacoatiara, de acordo com alguns documentos encontrados na sede da Pastoral. As
primeiras reuniões ocorreram na Igreja de Nossa Senhora de Aparecida260, no bairro
de mesmo nome, enfatizando a importância da formação operária e da aglutinação
de trabalhadores cristãos. É importante destacar que a relação da fé com as lutas
cotidianas foi fundamental no resgate dos movimentos populares, das associações
de moradores e na constituição dos sindicatos. Todas essas ações possuíram um
“caráter básico de conscientização, fazendo com que os trabalhadores percebessem
a existência de classe sociais diferenciadas. Isto foi o que deu engajamento à
Pastoral Operária do Amazonas”261.
Com base nessas premissas, se formou, ainda em meados de 1979, a
primeira diretoria262 da Pastoral Operária, composta por Aniceto Barroso da Paróquia
de Aparecida, Renato, membro do PC do B, e pela professora Marlene Ribeiro263, da
Universidade Federal do Amazonas.264 Houve ainda a colaboração efetiva do Padre
Renato Roque Barth neste primeiro momento, na função de “assessor eclesiástico”,
denominação encontrada em muitos documentos oficiais da instituição. A
participação ativa destes dois últimos foi essencial para efetivar a pastoral na região
norte como um ambiente de assessoramento aos trabalhadores. Para Marlene
Ribeiro, a Pastoral Operária foi encarada como um “pronto socorro” onde os
trabalhadores recorriam em momentos de dificuldades, refletindo-se na erupção de
diversos movimentos grevistas a partir da década de 1980. (1987, p.301)
Em dezembro de 1979, em eleição ocorrida no “porão” da Cúria
Arquidiocesana, localizado na Avenida Joaquim Nabuco, centro de Manaus, foi
eleita a segunda diretoria da Pastoral Operária, que passou a representar os anseios
da causa operária e era composta por Adonay Sabba, Silvestre Soares de Paiva,
Carlos Rebouças, Publio Caio, Aldemir, Jackson Castro, Cleide Mota, Maria

de sustentabilidade financeira baseado nos princípios de cooperação, direitos humanos e
preservação ambiental. Além da manutenção dos direitos dos trabalhadores, a Pastoral Operária tem
como bandeira de luta, o combate a todas as formas de discriminação e respeito as diferenças.
260
Há algumas informações desencontradas sobre essas primeiras reuniões. Algumas dão conta que
as primeiras aconteceram na Igreja de Nossa Senhora do Perpetuo Socorro e somente
posteriormente teriam ocorrido na Igreja de Nossa Senhora de Aparecida, de acordo com os
documentos encontrados na sede da Pastoral Operária.
261
Documento intitulado “Relatório da P.O” sem identificação de data e autoria, encontrado no
arquivo da Pastoral Operária. p. 13.
262
Em relação a formação da primeira diretoria, houve algumas divergências quanto a sua
composição. Alegava-se que as decisões da Pastoral Operaria não partiam dos trabalhadores e sim
de intelectuais, professores e outros membros que não necessariamente estavam ligados a causa
operaria, contrariando o princípio de uma base formada por trabalhadores operários essencialmente.
VER RIBEIRO, Marlene. De Seringueiro à Agricultor/pescador à Operário Metalúrgico: Um estudo
sobre o processo de expropriação/proletarização/organização dos trabalhadores amazonenses.
Dissertação de mestrado em Educação apresentada à Universidade Federal de Minas Gerais, 1987.
263
Marlene Ribeiro foi uma importante figura no processo de organização dos trabalhadores do
Distrito Industrial através da Pastoral Operária. Sua relevância se dá principalmente no apoio à
formação da Oposição Sindical Metalúrgica nas eleições para presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos em 1984. Suas experiências na Comissão Pastoral da Terra – CPT, na Central Única
dos Trabalhadores – CUT e no Partido dos Trabalhadores – PT foram essenciais no desenvolvimento
de sua militância e na sua contribuição para o movimento sindical amazonense. Era professora da
Universidade do Amazonas e foi candidata ao senado pelo PT Amazonas nas eleições de 1986.
264
Documento intitulado “Relatório da P.O” sem identificação de data e autoria, encontrado no
arquivo da Pastoral Operária. p.08.
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Auxiliadora e Ricardo Moraes. 265 Com a diretoria formada, iniciou-se uma intensa
rotina de estudos referentes à condição operária brasileira, partindo de questões
mais generalizantes, como a exploração compreendida sob a ótica do capitalismo, a
análise das relações econômicas, políticas e sociais como influenciadores diretos na
realidade proletária, assim como, os estudos que examinavam as especificidades
operárias da região amazônica.
Em um documento datado de 09 de julho de 1979 e intitulado “Capitalismo: o
assassino de milhões de latino-americanos”, o padre Renato Barth apresentou
brevemente os traços da estrutura capitalista como um modelo de dominação dos
povos do Terceiro Mundo. Nesse estudo, usou-se uma linguagem clara para
representar a sociedade dividida em classes, a partir de uma análise da pirâmide
social do capitalismo. 266 Partindo dessas reflexões é possível notar que, antes
mesmo da oficialização da Pastoral Operária, em dezembro de 1979, houve
reuniões que discutiam a necessidade de uma formação combativa no seio da
classe operária amazonense. A partir dos conceitos de conscientização, formação,
conhecimento, denúncia e união, a Pastoral Operária promoveu cursos, encontros
estaduais, retiros e uma infinidade de reuniões como mecanismos para aproximar o
trabalhador cristão das causas operárias. A confecção de panfletos distribuídos nos
bairros, a exibição de filmes na sede da instituição e inúmeras caminhadas pelos
bairros de Manaus também reforçaram as estratégias de aproximação e diálogo
entre o trabalhador e a Igreja.267
A Pastoral Operária explicitava em seus boletins informativos que não era um
órgão representativo de classe, como os sindicatos, por exemplo. No entanto,
alicerçada nas doutrinas cristãs, estava a serviço da classe operária. Portanto, “não
se tratava de a partir de organizações existentes, formar grupos paralelos, mas de
incentivar a mudança de uma mentalidade individualista para uma mentalidade de
classe”268. Essa mediação da Igreja é compreendida por Follmann como um “trabalho
silencioso” construído paulatinamente em um esforço de aproximação e mudança de
posicionamento ideológico que destacou a situação de extrema exploração e
opressão vivida pelas classes dominadas. (1985, p.75)
O objetivo da Pastoral Operária era articular entre os trabalhadores
amazonenses um movimento reivindicatório que fosse possível de ser realizado.
Para colaborar nesta missão, o jornal O Parafuso foi um grande aliado na captação
de denúncias realizadas por diversas categorias, como por exemplo, os madeireiros,
os trabalhadores da construção civil e, principalmente, dos metalúrgicos. Era
genuinamente operário, escrito e distribuído pelos próprios trabalhadores,
265

Ricardo Moraes de Souza foi membro da Pastoral Operária do Amazonas, presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos por dois mandatos. O primeiro em 1984, sendo reeleito em 1987. Nas eleições
municipais de 1988, foi candidato a vereador com a segunda maior votação pelo Partido dos
Trabalhadores – PT. No entanto, não conseguiu assumir ao cargo no Legislativo Municipal por falta
de legenda.
266
Documento “Capitalismo: o assassino de milhões de latino-americanos” encontrado no arquivo da
Pastoral Operária do Amazonas.
267
Na sede da Pastoral Operaria foram encontrados alguns documentos referentes a esses cursos e
encontros. Um desses cursos tratava-se dos “Princípios do Sindicalismo”, ministrado pela Marlene
Ribeiro, Ricardo Moraes, Nilton Massulo e Carlos Barroso. O objetivo era discutir a estrutura do
sindicato no Amazonas e a sua importância para a luta dos trabalhadores, bem como, a efetiva
participação do operariado no fortalecimento de suas reivindicações. Este documento data apenas o
ano de 1980, p.22.
268
Folhetim denominado “Operário em Construção” datado apenas com o ano de 1980, encontrado
no Sistema de Informações do Arquivo Nacional – SIAN.
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apresentando denúncias pertinentes ao cotidiano laboral.269 Entre os trabalhadores
do Distrito Industrial de Manaus, houve uma intensa mobilização nas portas das
fábricas e clandestinamente no interior delas. Para exemplificar, em 17 de julho de
1980, Geraldo Antônio de Paula, supervisor técnico da empresa Semp Toshiba, foi
denunciado junto à polícia por ter, “através de notícias inverídicas, mobilizar grande
parte do operariado da Semp Toshiba – AM. Também distribuiu um jornaleco “O
Parafuso” entre os funcionários da empresa que é de responsabilidade da Pastoral
Operária”270, no qual o referido denunciado era integrante.
Como o trabalho da Pastoral Operária despontava-se gradativamente, nem
sempre o processo de mobilização ocorria como o esperado, revelando a ainda
inexperiência do trabalhador atuando coletivamente como no caso acima. Na
avaliação de Marlene Ribeiro, uma das falhas iniciais da Pastoral foi preparar o
trabalhador militante sem que houvesse uma estratégia eficaz que os
resguardassem. De acordo com um dos trabalhadores da Philco, “o pessoal
chegava na fábrica denunciando tudo e logo pegava a conta. Faltava uma
preparação para essa nova militância”. (RIBEIRO, 1987, p.298) Com o intuito de dar
suporte a essa formação, a Pastoral Operária solicitou, em 1981, junto à Catholic
Organization for Joint Financing of Development Programmes (CEBEMO) , agência
internacional de financiamento de origem holandesa ligada à Igreja Católica, apoio
para custear cursos de especialização.
A CEBEMO financiava projetos de alcance social e de conscientização
política em países africanos, asiáticos e, em sua maioria, nos latino-americanos,
destacando seus recursos principalmente para o Brasil, Peru, Nicarágua, Colômbia,
Chile, Argentina e Bolívia, colaborando na organização de movimentos políticos,
associações de bairro e formação de sindicatos e apoio a diversas igrejas. 271 Por se
tratar de um trabalho voluntário, onde os recursos eram escassos e, muitas vezes,
custeados pelos próprios trabalhadores, a Pastoral Operária, através do
financiamento da CEBEMO, tornou o trabalho de formação e organização operária,
sobretudo da classe industrial, mais profissional. Para isso, contratou um
colaborador externo pelo período de 2 anos, sem identificação, para executar na
sede do Amazonas um trabalho mais especializado. A ajuda solicitada foi destinada
para o pagamento salarial deste colaborador, custos de deslocamento e demais
despesas.272
A atuação da Pastoral Operária envolvia uma doutrina predominantemente
cristã que levasse os trabalhadores a uma tomada de consciência enquanto classe.
Ainda que sutilmente, as formações oferecidas aos trabalhadores os encaminharam
para a militância política e sindical, despontando uma transformação na estrutura e
nos meios de ação, reforçando o surgimento dos movimentos grevistas a partir de
269

Apesar de se denominar um jornal genuinamente operário, não é possível identificar no O
Parafuso, por exemplo, quem eram os seus editores. A linguagem fácil, com diversos desenhos para
auxiliar no entendimento e as poucas páginas, supõe que não eram pessoas especializadas as
responsáveis pelo editorial do jornal. Uma das razoes desse anonimato, se daria em grande parte,
pelo risco de represálias ou risco eminente de demissões desses trabalhadores, que em sua maioria,
eram do Distrito Industrial de Manaus, levando em consideração que a maioria das denúncias eram
referentes ao setor metalúrgico.
270
Relatório sobre a atividade de Geraldo Antônio de Paula, supervisor técnico da Semp Toshiba,
encontrado no Sistema de Informações do Arquivo Nacional – SIAN, 27 de agosto de 1980, p.02.
271
Relatório de projetos e recursos destinados ao Brasil através da CEBEMO, encontrado no Sistema
de Informações do Arquivo Nacional – SIAN, p.20
272
Oficio de solicitação de financiamento ao “Programa de formação e organização de operários”,
encontrado no Sistema de Informações do Arquivo Nacional – SIAN, p.34.
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1980. O trabalho desenvolvido pela Pastoral Operária junto aos trabalhadores do
Distrito Industrial foi bastante atuante no período de 1980 a 1983, embora seja
possível encontrar registros de atividades envolvendo essa categoria de
trabalhadores até meados de 1986.273 Nesses registros, encontram-se o ano, data
dos encontros, a quantidade de participantes e os assuntos abordados nessas
reuniões. Em 1980, a Pastoral voltou-se para um trabalho de reflexão e debate
sobre a realidade dos trabalhadores amazonenses, trazendo para o centro das
discussões a questão da Zona Franca de Manaus e os impactos causados na vida
desse operariado industrial. Nota-se um forte engajamento nas atividades nos
bairros e no acompanhamento da situação nas fabricas.
Em 1981, a Pastoral esteve diretamente envolvida na composição de grupos
dentro das empresas com o objetivo de esclarecer a importância do sindicato nas
reuniões ocorridas naquele ano. No ano de 1982, as atividades da Pastoral
estiveram voltadas basicamente para as campanhas de porta em porta nas
empresas do Distrito Industrial e para a composição de uma oposição sindical
metalúrgica. Em 1984, foram discutidas pautas como: processo eleitoral, formação
sindical e quais os passos necessários para a inscrição da chapa metalúrgica na
eleição presidente do Sindicato dos Metalúrgicos no referido ano. Durante 1985 e
1986, a ação da Pastoral se voltou para uma análise da conjuntura local e nacional,
a partir de aspectos que consideraram as greves sucedidas no Distrito Industrial
nesses respectivos anos.274
Nesse contexto, a colaboração da Federação de Ordens para a Assistência
Social e Educacional (FASE) foi de igual importância, assim como a Pastoral
Operária, no trabalho de formação associativa tanto de trabalhadores rurais como
urbanos em Manaus. A FASE era uma entidade civil, de doutrina cristã, sem fins
lucrativos e de âmbito nacional, reconhecida pelo Decreto n◦ 62.891/68, com sede
no Rio de Janeiro. Foi fundada em 30 de novembro de 1961, por iniciativa do Padre
Edmundo Nelson Leizing do Serviço Católico de Assistência (SCA), órgão ligado à
Conferência Nacional dos Bispos Norte-americanos (CNBN). Com isso, a CNBN
canalizou para os programas de assistência e educação de suas organizações
federadas as vantagens proporcionadas pelo Programa de Ajuda Externa dos
Estados Unidos e outras entidades beneficentes internacionais. Assim, dentro de um
processo evolutivo, a FASE deixou de ser uma entidade que angariava recursos
financeiros e passou a desenvolver a promoção e integração com a comunidade.
Fomentados pelo trabalho cooperativo, a FASE promoveu, nas parcelas das
populações com as quais trabalhou, a criação de movimentos, organismo e
associações.275
A FASE passou a intervir no assessoramento educacional de questões
ligadas à organização sindical, legislação urbana, trabalhista e agrária, como uma
adequação às necessidades expressas nos grupos marginalizados. De acordo com
a documentação analisada, sua atuação foi marcada pela avaliação dos principais
problemas sentidos pelos trabalhadores e de onde se originavam, partindo para um
273

O registro dessas atividades encontra-se na sede da Pastoral Operária, no documento intitulado
“Comissão da Pastoral Operária” Nele constam as reuniões e atividades desenvolvidas no período de
1979 a 1986.
274
Todas essas informações estão detalhadamente no relatório intitulado “Comissão da Pastoral
Operária”. Essas reuniões e encontros aconteciam de 3 a 4 vezes ao mês, dependendo da demanda.
Segundo o relatório, geralmente contavam com participação de 25 a 40 pessoas.
275
Relatório “Histórico da Federação de Ordens para a Assistência Social e Educacional (FASE) –
janeiro de 1983, encontrado no Sistema de Informações do Arquivo Nacional – SIAN, p.06.
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debate que analisava a conjuntura nacional, tangenciando o aprofundamento de
visões quanto às possibilidades e limites que as organizações locais poderiam
contribuir para reorientar a categoria operária. Além de capacitação, a FASE
também produzia cartilhas e materiais audiovisuais, facilitando a comunicação social
ao desenvolver atividades junto aos operários, lavradores e com a comunidade.276
Com o objetivo de facilitar a comunicação entre as regiões onde FASE
atuava, a partir de 1982 passou a circular internamente a Revista Proposta, de
periodicidade trimestral tendo como público alvo os agentes de base, principalmente
os pastorais, as instituições educacionais e os líderes locais. Em termos de
conteúdo, a revista estava voltada para o debate de questões que emergem no
processo de luta e organização da classe trabalhadora.277 Alguns exemplares ainda
podem ser encontrados na sede da Pastoral Operária em Manaus.
Administrativamente, a FASE possuía a sede no Rio de Janeiro e coordenadorias no
Pará, Maranhão, Recife, Fortaleza, São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Porto
Alegre. Na região Norte, teve expressiva atuação na sede do Pará. Em 1982, sua
atividade esteve voltada no apoio ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Santarém e à criação do Partido dos Trabalhadores (PT) na região. 278 Atuou de
forma semelhante ao que aconteceu em Manaus no Sindicato dos Metalúrgico e ao
surgimento do PT no Amazonas.
Em abril de 1984, após desavenças com alguns setores da Igreja Católica 279,
a FASE/PA transfere o seu escritório para Manaus, localizado primeiramente na
Avenida Boulevard Álvaro Maia, e posteriormente fixando sede na Avenida Getúlio
Vargas, centro de Manaus. A mesma equipe que atuava em Santarém passou a
coordenar os trabalhos em Manaus, sob o comando de Paulo Roberto Demer, Todd
Robison Brem, Antônio Viera Santos, Maria Luiza Oliveira Gomes e Maria da
Conceição Oliveira Gomes.280 Tanto a Pastoral Operária como a FASE colaboraram
para o surgimento embrionário da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do
Partido dos Trabalhadores (PT) na região norte, no início da década de 1980. Ainda
que existam poucos registros da FASE em Manaus e dos escassos documentos
encontrados na sede da Pastoral Operária, o apoio técnico-jurídico de ambas foi
responsável por assessorar o Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas nos
encaminhamentos que resultaram na eleição da nova diretoria em 1984. Como
ressalta Iraildes Caldas Torres, a intenção era unir-se em torno de uma oposição
sindical, despontando lideranças como Marlene Ribeiro Pardo, Cirino Bessa,
Marilene Correa, José Ribamar Bessa Freire, Adonay Sabba, Marcus Barros,
Arminda Mourão e Aloysio Nogueira de Melo como um importante bloco combativo,
estabelecendo o avanço organizativo do movimento operário amazonense. (2005,
p.229)
Considerações Finais
Tanto a Pastoral Operária como a FASE reconheceram a necessidade de
uma organização político-partidário voltada para os trabalhadores como resposta
aos desafios enfrentados pelo operariado amazonense. Neste sentido, ambas foram
276

Idem, p.11-12.
Relatório “Histórico da Federação de Ordens para a Assistência Social e Educacional (FASE) –
janeiro de 1983, encontrado no Sistema de Informações do Arquivo Nacional – SIAN, p.13.
278
Idem, p.16.
279
Na documentação analisada não foi possível identificar a causa dessas desavenças.
280
Relatório intitulado “Atividade da FASE” – abril de 1984, encontrado no Sistema de Informações
do Arquivo Nacional – SIAN, p.01-02.
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responsáveis por dar suporte a uma formação profissional, trabalhista e sindical aos
trabalhadores do Distrito Industrial de Manaus que, em contato com as experiências
de lutas de outros estados, proporcionou o preparo de novas manifestações
classistas. Nesse contexto, é preciso salientar que a atuação da Pastoral Operária e
da FASE foram complementares neste processo de organização e militância do
operariado do Distrito Industrial e reforçam o reconhecimento de ações práticas no
que se refere às suas vivências cotidianas e aos conflitos laborais a eles
pertencentes. A partir da documentação analisada, é reforçado o impacto
colaborativo da Igreja Católica nas formas de mobilização dos trabalhadores para
além de reivindicações mais imediatas. A formação aplicada a este operariado os
direcionou para a militância sindical, capacitando-os para o enfrentamento junto ao
patronato local como estratégia de luta e resistência.
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o Princípios do Sindicalismo”, curso ministrado pela Marlene Ribeiro, Ricardo
Moraes, Nilton Massulo e Carlos Barroso, 1980.
o Relatório identificado como “Comissão da Pastoral Operária”, nele constam as
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O PARTIDO REPUBLICANO RIO- GRANDENSE E A POLÍTICA LOCAL
Ms Profa.Viviane Leticia Glienke281
RESUMO: A história de Santo Ângelo representada pela ação política de Bráulio
Oliveira é demonstrativa das práticas políticas típicas da República Velha, ou seja,
as relações entre o poder federal, estadual e, por fim, o local. Neste trabalho vamos
analisar o poder do PRR e toda a discussão teórica sobre a política castilhista e
ideologia positivista, até como o poder se dava em Santo Ângelo.
PALAVRAS-CHAVE: Castilhismo, Política, Poder local, Positivismo.
O PODER DO PRR
Júlio de Castilhos (1860-1903) deu origem a uma corrente chamada de
castilhismo. O ambiente universitário, nesta época, era muito agitado. Nas
faculdades de São Paulo e Recife surgiram novas correntes de pensamento.
O positivismo foi o marco teórico em que Castilhos formou sua personalidade
autoritária. Na década de 1890 começa a constituir-se e a ascender uma corrente
política de inspiração positivista. Ser positivista nesta época, como dizia José
Veríssimo era “uma boa recomendação”.
Na edição de publicação de 5 de setembro de 1887 do jornal A Federação
Castilhos juntamente com Demétrio Ribeiro, publicam artigo por ocasião do
trigésimo aniversário da morte de Comte:
Quando se estuda a obra de Augusto Comte com o cuidado que nos
impõe os grandes assuntos, não se sabe o que mais admirar: se a
grandeza do seu coração se a vastidão do seu gênio. Em lugar de
repoltrear-se em uma das cadeiras do ensino acadêmico à custa do
abandono de suas opiniões, o filósofo preferiu a condenação e a
perseguição da ciência oficial, silenciosa conspiradora contra tudo o que
aferir-lhe a ignorância e o orgulho. Nestas linhas rapidamente traçadas,
mas diretamente inspiradas pelo Positivismo, consagramos as nossas
homenagens à memória do Grande Mestre, o primeiro entre os
pensadores modernos. (VERISSIMO, 1901, p. 56.)

É tão grande a admiração de Castilhos pela pessoa e obra de Comte que
chega a chamá-lo de Grande Mestre. Muito embora, posteriormente, constata-se
que sua doutrina não foi seguida fielmente na ditadura castilhista e sim, adaptada a
esta, conforme as intenções de Castilhos no Rio Grande do Sul. Segundo Rubens
de Barcellos, Castilhos achou na meditação da obra de Comte, e na observação dos
fatos históricos, a fórmula mais capaz de resolver, de um ponto de vista humano, o
insanável problema político.
Castilhos, sem dúvida, teve uma atuação vigorosa na presidência do Rio
Grande do Sul, quanto na direção do PRR. Uma de suas características foi a
intransigência com adversários e com os próprios colegas republicanos. Sua
atuação fez com que muitos expoentes políticos que fazem posterior frente ao seu
poder, saíssem do PRR, como é o caso de Apolinário Porto Alegre, um abolicionista;
281
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e Assis Brasil, que num primeiro momento é partidário de Castilhos e depois passa a
comandar o partido dissidente, Partido Liberal.
Júlio de Castilhos é o responsável pela onda de adversários que seu regime
cria, era amado ou odiado pelas pessoas que o conheciam, pois, para ele os
adversários deveriam ter somente os rigores da lei, da sua lei, “para os amigos pão,
para os inimigos pau”.
PRINCIPAIS IDEIAS CASTILHISTAS

Júlio de Castilhos entende como condição fundamental do governante, a
absoluta pureza de intenções que se traduz numa ausência de interesses materiais.
Assim, a moralidade do governante tem valor de primeira magnitude.
Segundo suas ideias, o governante que se servisse da política para o bem-estar
pessoal, seria indigno da função que ocupa. Na verdade, sua teoria é contraditória
pois a prática coronelística, instalada nos municípios como forma de controlar e
garantir o poder, mantendo currais eleitorais, era a mais pura expressão de
vantagens pessoais, mesmo que negado pelos próceres do PRR.
Da mesma forma, a inexistência dos três poderes. Todos deviam entender que a
inexistência dos três poderes, divididos e independentes, jamais tivera a força de dar
a um regime, ou tirar-lhe o caráter democrático e popular. A questão da nomeação
do vice era para Castilhos, um detalhe irrelevante. O princípio constitucional era o da
eletividade do chefe do Poder Executivo, e não o dos seus sucessores eventuais. O
cidadão investido no encargo governamental, à pessoa capaz de executar seu plano
de governo.
Embora a carta constitucional rio-grandense houvesse derrogado o
privilégio legislativo da assembleia política, criara uma fórmula muito
mais democrática. O presidente, depois de elaborado o texto de um
projeto de lei, enviava-o, juntamente com a justificativa, a todos os
intendentes municipais, para que lhes dessem publicidade entre os
habitantes. Decorridos três meses, as autoridades locais enviavam ao
presidente do estado as emendas e observações formuladas a respeito
do assunto. (ANTONACCI, 1981, p. 21)

Ao contrário da filosofia política liberal, que entendia o conceito de bem
público como essencialmente ligado ao bem-estar dos cidadãos, Castilhos identifica
bem público com segurança do Estado. O conceito de bem público relaciona-se com
a imposição por parte dos governantes esclarecidos, dum governo moralizante, que
fortalecesse o Estado em detrimento dos interesses individuais e que velasse pela
educação cívica dos cidadãos, origem de toda moral social. Para ele tudo era
suportável, porém o poder deveria estar nas mãos de um “homem honesto, patriota
e bem-intencionado”.
Victor de Britto caracteriza desta forma a concepção castilhista:
A autoridade saída do consentimento geral dos povos não passa de
uma fórmula grotesca... A obsoleta democracia foi-se com a bancarrota
da metafísica. (...) Isso de soberania popular, de governo, do povo pelo
povo, são conceitos vãos, criados para estorvar a ação da autoridade no
estudo das questões sociais, cuja solução só se deve inspirar na
necessidade histórica e na utilidade pública. (DUVERGER, 1982, p. 39.)
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A crise do governo representativo, para Castilhos, provém daqui: se a única
alternativa para a estruturação racional da sociedade é a imposição do governante
esclarecido, qualquer outro tipo de organização social que não for o seu torna-se
necessariamente caótico.
O Rio Grande do Sul, ao final do século XIX e início do XX, apresentava
traços distintos, com peculiaridades frente ao resto do país: região fronteiriça,
marcada pela militarização e autoritarismo e relações de dominação sob uma base
agropecuária.
Segundo Antonacci, o estado foi projetado como um administrador do bem
público, cuja preocupação restringia-se a garantir a liberdade individual e regular o
desenvolvimento.
O Rio Grande do Sul adquiria uma fisionomia toda própria na medida em que
sua Constituição, de inspiração positivista não seguia a Constituição Federal. Devido
aos perigos da Revolução Federalista e às constantes desavenças políticas entre os
estancieiros gaúchos, o governo federal concordou em permitir que a oligarquia
representada por Júlio de Castilhos, se organizasse no poder, segundo suas
próprias normas. O progresso econômico do Estado, na produção e comercialização
do charque e sua posição estratégica foram a mola desse acordo sempre oscilante
por não satisfazer os demais grupos oligárquicos.
Castilhos adotou de Comte, a crença num regime republicano e ditatorial,
defendeu as camadas conservadoras, tendo a ordem, como base do progresso
social. Para garantir a ordem instaurada e as eleições, Júlio de Castilhos, além de
cooptar outros setores, como os ligados à pecuária, procurou conservar o apoio dos
colonos imigrantes, pequenos e médios fazendeiros do planalto, que inicialmente
aderiram à sua política, e fazendo uso do poder coercitivo. Para tanto, Castilhos
montou uma ordem jurídica legalmente constituída que possibilitou a instituição de
um Estado de Direito, legitimador da ação do PRR. Ou seja, os usos e abusos do
poder pelo aparato estatal, ou a orientação administrativa e ideológica imprimida
pelo PRR não eram ilegais, mas, ao contrário, estavam respaldados pela lei. Júlio de
Castilhos organizou o serviço policial do estado em 1897. A polícia administrativa,
aparentemente independente, é preventiva e de âmbito municipal, e à polícia
judiciária coube controlar e dirigir o serviço policial nos municípios e comunicar aos
seus superiores todos os acontecimentos ocorridos. Assim, o aparato coercitivo
ficava estruturado.
A visão de desenvolvimento histórico de Comte estava, de modo geral, em
consonância com a teoria evolucionista que era a tendência dominante na época. No
positivismo francês do segundo quartel do século XIX, Comte demonstra uma
explicação para o atraso brasileiro, argumentos científicos contra a escravidão e um
programa de desenvolvimento nacional. Mas os brasileiros não foram os únicos a se
entusiasmarem pelas doutrinas de Comte.
Dentro do partido e de sua ideologia, os líderes Júlio de Castilhos e Borges de
Medeiros sempre foram vistos como figuras inatingíveis, suas decisões raramente
foram questionadas e isso demonstra uma hierarquia partidária que era respeitada
também na esfera local com os chefes ou coronéis locais e intendentes nomeados
pelo presidente do Estado.

IDEOLOGIA POSITIVISTA

O pensamento positivista dominou o Rio Grande do Sul por muitas décadas.
Primeiramente, eram os jovens universitários que aderiram ao pensamento de
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Augusto Comte, depois toda a classe política, ligada ao Partido Republicano tomou
a si essa ideologia e adaptou-a como parâmetro ou referencial da ação política do
Estado.
Boeira expressa com propriedade a função das ideologias na política deste
período, não sendo inteiramente nem máscaras, nem reflexos, nem instrumentos
passivos, as ideologias podem conduzir seus adeptos a caminhos contrários a
alguns de seus interesses, bem como à defesa de posições que não levam a
obtenção de vantagens.
Um fenômeno similar passa-se com a atitude ideológica dos
republicanos positivistas com relação à figura do operário. No final do
século passado, este identifica-se muito seguidamente com o artesão
independente e, em termos numéricos, não chega a representar
nenhuma ameaça ao jogo político das elites locais. A ideia de Estado
sofre alteração semelhante. Nos anos que antecedem a República, os
positivistas do PRR usam Comte para defender a descentralização
administrativa e discriminação das rendas. Em tais situações, aderir às
posições doutrinárias do partido tornou-se uma forma de definir a
identidade política dos republicanos e de resistir às ameaças externas à
estrutura de poder vigente. (BOEIRA,1980, p.37)

O positivismo, como se sabe, foi a ideologia adotada pelo grupo que
empolgou o poder no Rio Grande do Sul com a instalação da República. Enquanto
ideologia importada, sua aceitação pelo contexto social adquiria significância na
medida em que fornecesse respostas para problemas existentes.
Ao contrário do que é sustentado pela maioria dos historiadores, entendemos
que o positivismo não foi base da teoria política do poder republicano, ou seja, não
determinou, como ideologia, uma estrutura estatal autoritária. Entendemos que ele
deu forma ao autoritarismo necessário ao poder oligárquico, que existiria
independentemente dele.
Recolheram-se da ideologia importada da Europa aqueles aspectos
politicamente válidos para manter, no poder, parcela da classe
pecuarista, traçando um sistema de alianças com certos setores sociais,
com o que se alargava a base social do partido político situacionista e
mantinha-se ao mesmo tempo a submissão das camadas populares.
(PESAVENTO,1980, p. 66.)

Para Boeira é correto falar de vários positivismos, com conteúdos e funções
diferentes. Segundo observa, o positivismo político revela ao investigador uma
constante mudança dando ênfase, omissão de temas e empréstimos intelectuais, já
no período da Propaganda Republicana, sublinha-se o caráter científico do
comtismo. Com o declínio das correntes evolucionistas e cientificistas entre as
elites intelectuais brasileiras e o eclipse do positivismo a nível nacional, o PRR
passa a sublinhar, de preferência, as virtudes moralizadoras do comtismo. Procurase, então, aproximar as fórmulas positivistas das virtudes naturais do gaúcho.
Mesmo já existindo o positivismo como pensamento político, essa teoria é
constituída, no Brasil, somente com a reunião do grupo de estudantes, do qual
Castilhos fazia parte. No entanto, foi com a constituição do PRR que o comtismo
encontrou uma via que lhe permitiu prosperar politicamente; os programas e os
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documentos do PRR passaram progressivamente a valer-se do vocabulário
positivista.
O pensamento vigente, no período de Castilhos e mesmo posterior a ele,
assentou-se em bases conservadoras, incentivaram um desenvolvimento
econômico, mas sem reformas sociais, paternalista, outorgando-se, o
Estado, defensor dos interesses de todos os grupos sociais, dos mais
aos menos privilegiados; intervencionista, preocupado em promover a
acumulação de capitais. Sobretudo propiciou à sociedade não só um
equilíbrio de interesses como a manutenção da ordem moral,
procurando sempre a regeneração dos homens, por conseguinte,da
sociedade. (CRUZ, 1986, p. 107.)

Segundo Boeira, qualquer ataque ao positivismo – em geral dirigido
indiretamente ao grupo no poder – recebe uma réplica imediata da imprensa do PRR
(...) A esse período corresponde a liquidação política e ideológica das dissidências
no interior do PRR e à definitiva consolidação da versão castilhista do positivismo
como ideologia partidária.
Com a morte de Castilhos, este se torna um ícone para todos os republicanos,
deixando um legado de Constituição e ditadura no poder. Surge assim o modelo de
ditadura castilhista seguido pelos correligionários e comandado por Borges de
Medeiros.
A política castilhista é apoiada através de manifestos, publicações e
declarações aos jornais e reconhecida como uma expressão – imperfeita, é certo –
das ideias de Comte. A par disso, a propaganda religiosa torna ainda conhecidas as
doutrinas positivistas, embora não as torne necessariamente mais aceitas. O Jornal A
Federação e a propaganda republicana, tinham papel fundamental na coerção e
convencimento da população santo-angelense com relação aos ideais republicanos.
Seja o que for, a recomposição do quadro político-partidário não se
prestou a atender às reivindicações populares – cada vez mais
presentes na arena política, dada a diversificação da estrutura
socioeconômica do país, impulsionada pelo desenvolvimento da
cafeicultura no Oeste paulista e pela progressiva institucionalização da
ordem social competitiva. – E sequer a criação do partido Republicano
veio atender aos anseios democráticos. Ao contrário, as reformas
verificadas tiveram por efeito manter a direção do Estado sob o
comando dos grupos dominantes, recompondo-se as alianças entre as
forças políticas emergentes. Uma vez mais, permaneceu insolúvel o
dilema democrático e insuperável: a difícil síntese entre patrimonialismo
e liberalismo. (ADORNO, 1988, p. 71.)

Essa difícil síntese e seus efeitos sobre a expulsão das forças democráticas
do âmbito institucional encontraram, por fim, resistências poderosas no plano da
burocratização do aparelho de Estado. Durante quase todo o curso do século XIX e,
sobretudo, nas primeiras décadas que se seguiram à independência do país, o
modo concreto de realização da dominação esteve marcado pela indeterminação
entre as fronteiras do público e do privado, do espaço civil e da sociedade política.

O PARTIDO REPUBLICANO
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Segundo Weber, poder é a probabilidade de um ator no interior de uma
relação social esteja numa posição que lhe permita impor a sua própria vontade a
despeito de resistência, independentemente da base em que tal possibilidade
repouse.
Por sua vez, um grupo de liberais, com a linha de orientação de seu partido
e cada vez mais convencido de que os males e vícios que grassavam sobre o país,
repousavam no regime monárquico, decidiu se afastar definitivamente da
agremiação liberal e fundar o partido republicano, com o apoio inclusive de
conservadores, lançando primeiro número do jornal República o famoso manifesto
Republicano que refletia o pensamento liberal clássico mais do que qualquer outra
coisa. Nesse documento reivindicaram federalismo, verdade democrática e
representativa, direitos e liberdades individuais. A partir de 1870, conservadores,
liberais e republicanos passaram a se distinguir no plano doutrinário e na prática
política.
Bem antes do aparecimento do Partido Republicano, que se dá em 1870, os
ideais republicanos já vinham sendo divulgados, principalmente através dos liberaisradicais que também ensaiaram um partido político chamado de liberal-radical em
1868.
No Rio Grande do Sul, a história do republicanismo é marcada pelo complexo
sistema de conflitos contínuos e sangrentos, entre os sucessores do antigo Partido
Liberal que organizaram o Partido Federalista, cuja liderança coube a Silveira
Martins, e o Partido Republicano Rio-Grandense, liderado por Júlio de Castilhos.
Transcrevemos abaixo algumas partes do Manifesto Republicano de 1870:
É a voz de um partido a que se alça hoje para falar ao país. E esse
partido não carece demonstrar a sua legitimidade. Como homens livres e
essencialmente subordinados aos interesses da nossa pátria, não é
nossa intenção convulsionar a sociedade em que vivemos. As armas da
discussão, os instrumentos pacíficos da liberdade, a revolução moral, os
amplos meios do direito, postos ao serviço de uma convicção sincera,
bastam, no nosso entender, para a vitória da nossa causa, que é a
causa do progresso e da grandeza da nossa pátria. A imprevidência, as
contradições, os erros e as usurpações governamentais, influindo sobre
os negócios internos e externos da nossa pátria, hão criado esta
situação deplorável, em que as inteligências e os caracteres políticos
parecem fatalmente obliterados por um funesto eclipse. A esse
desequilíbrio de forças, a essa pressão atrofiadora, deve o nosso país a
sua decadência moral, a sua desorganização administrativa e as
perturbações econômicas, que ameaçam devorar o futuro depois de
haverem arruinado o presente. (DUVERGER, 1982, p. 20.)

No Álbum Ilustrado do Partido Republicano aparece a seguinte declaração:
Somos republicanos. Não pelas nossas individualidades, mas pelo
próprio patriotismo, temos necessidade de fazer francamente, perante
os nossos patrícios, esta declaração. Como republicanos convictos, sem
exaltações imprudentes, tolerantes no terreno das idéas, reivindicamos
o glorioso passado que muito caluniam e que outros, mais ingratos
ainda, repudiam envergonhados. Havemos de alevantal-o havemos de
rehabilital-o . (TIMM,1934 p. VII.)
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A facção republicana se mantinha no poder sustentando um esquema de
alianças para com os outros segmentos sociais secundários e não permitindo o
acesso aos cargos políticos da oposição maragato-libertadora, através da fraude
eleitoral, e do recurso à força, através da Brigada Militar.
Borges de Medeiros manteve-se dentro da ideologia republicana,
inspirado sempre no positivismo. Como Júlio de Castilhos, apoiou-se
nestes três princípios: a iniciativa das leis era privativa do poder
executivo, sob referendo popular; a competência do poder legislativo era
limitada a matéria orçamentária; e o presidente do Estado poderia ser
reeleito indefinidamente, com a condição de obter, no mínimo, três
quartos da votação popular. (...) Com a dissidência do Partido
Republicano e com a articulação, em 1909, e fundação, em 1910, do
Partido Republicano Conservador, articulado e criado por Pinheiro
Machado, Santo Ângelo sofreu dissensões e diversos elementos
republicanos locais, como Joaquim de Moura, Damaso Gomes de
Castro, Afonso Cortes Taborda, entre outros, formaram um bloco
dissidente, aderido por pessoas de São Luiz Gonzaga que, por questões
políticas, haviam se transferido para Santo Ângelo. (PESAVENTO,1988.
Pág.77)

O poder da máquina republicana dependia, em larga escala, de seu controle
ininterrupto sobre o governo estadual. O poder do governador de cancelar eleições
municipais ou de intervir na política local por outras vias mediante decreto, o controle
dos assuntos partidários em nível local, através de coronéis leais exclusivamente a
ele, a capacidade dos coronéis de mobilização dos votos de seus distritos,
empregando a violência e a fraude quando necessárias, e a eficiência da poderosa
Brigada Militar Estadual que podia ser utilizada para fins políticos.

UM SISTEMA DE DOMINAÇÃO CHAMADO CORONELISMO

O despotismo do proprietário sobre uma população local não é exclusivo da
história do Brasil. Encontra-se presente em todas as sociedades onde se registra um
predomínio do rural sobre o urbano, onde há maior concentração da propriedade
fundiária e aonde as relações de produção capitalista não chegam a se implantar ou
a se desenvolver completamente.
Comprovadamente, os coronéis do império eram incontestavelmente os da
fronteira, com nítido acento caudilhista, militar e com influência da região do Prata,
enquanto que os da Serra, na República, eram cooptados pelo governo republicano
e asseguravam suporte de legitimidade para o isolacionismo gaúcho, em relação ao
resto do país, sendo este isolacionismo patrocinado pelo regime autoritário borguista.
O que ocorreu na transição do século foi uma alteração do eixo de
importância em relação ao poder central do Estado, quando da preeminência do
coronel da fronteira, da Campanha, típico do séc. XIX passou-se para a
preeminência do coronel serrano do Planalto, sustentáculo do poder do PRR até a
reação de retomada que representará a Revolução de 1923.
O coronelismo é o resultado da superposição de formas desenvolvidas do
regime representativo a uma estrutura econômica e social inadequada, não se
caracterizando apenas a sobrevivência do poder privado, mas sim, uma adaptação
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em virtude da qual os resíduos do poder privado coexistem com um regime político
de extensa base representativa.
Pode-se, então, definir o coronelismo por uma ascendência política,
econômica e social, primeiramente em nível local, podendo ir aumentando sua
influência a círculos cada vez mais amplos. Nem todos os coronéis tinham acesso
ou participação nas decisões das oligarquias governantes. Os pequenos coronéis
limitavam-se a gerir a política do lugarejo e seguir sempre o situacionismo no plano
estadual e federal. A sustentação e manutenção política dos coronéis no poder fica
afirmada a partir do voto do eleitorado rural, que ainda apresenta sinais de
dependência, caracterizando o mandonismo, filhotismo, falseamento do voto, e a
desorganização dos serviços públicos locais.
Para Victor Nunes Leal, o bem e o mal que os chefes locais estão em
condição de fazer aos seus jurisdicionados, não poderiam assumir as proporções
habituais sem o apoio da situação política estadual para uma e outra coisa. As
correntes políticas municipais se digladiam com ódio mortal, mas comumente cada
uma delas, o que pretende é obter as preferências do governo do Estado; não se
batem para derrotar o governo no território, a fim de fortalecer a posição de um
partido estadual ou nacional neogovernista: batem-se para disputar entre si, o
privilégio de apoiar o governo e nele se amparar.
Para conservar sua liderança política, o chefe local realizava serviços de
utilidade pública que muitas vezes só dependiam do seu empenho e prestígio
político. Em Santo Ângelo, o Coronel Bráulio Oliveira cede em 1919, gentilmente, a
força de uma cachoeira em sua propriedade para trazer luz para a cidade, em
pontos comerciais e privados.
A falta de autonomia legal dos chefes municipais sempre foi compensada com
ampla autonomia extralegal. Sua opinião prevalece nos conselhos do governo em
tudo quanto diz respeito ao município, mesmo em assuntos que são da competência
privada do Estado ou do governo Federal, como por exemplo, a nomeação de certos
funcionários, entre os quais delegados e coletores.
É justamente nessa autonomia extralegal que consiste a carta branca que o
governo estadual outorga aos correligionários locais, em cumprimento da sua
prestação no compromisso típico do coronelismo. Neste ponto, misturam-se os
interesses públicos e privados do coronel, especificamente Bráulio Oliveira. É
incontestável que os coronéis da República Velha se utilizaram da máquina pública
para auferir vantagens, mas também é inevitável dizer que o crescimento econômico
de Santo Ângelo foi intenso e constante neste período.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Rio Grande do Sul, dentre os estados do Brasil, foi o que mais aproximouse dos princípios do positivismo de August Comte. Mesmo assim, a ideia positivista
passou por algumas adaptações até delinear-se no castilhismo-borgismo empregado
pelo PRR, como prática política, até a Revolução de 1930.
Esse poder era exercido pela elite rural no Rio Grande do Sul através de uma
estrutura administrativa voltada ao coronelismo autoritário e as redes de relações de
poder.
A proposta castilhista incorporada por Bráulio no local começa a perder força,
aparentemente, depois de seu retorno em 1920, pois a nova classe de trabalhadores
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que emergiu – profissionais liberais urbanos – não se interessava em manter esta
estrutura oligárquica.
A elite que manteve Bráulio no poder, embora nem toda ela pertencesse ao
Conselho Municipal ou fosse uma elite rural, demonstra sua força em 1920, quando
Bráulio é novamente indicado para a intendência municipal.
Os fatos provam que o PRR não era um partido monolítico, com grupos
dissidentes que se fortaleceram e desencadearam a Revolução de 1923. Foi
possível também perceber o esgotamento do modelo castilhista-borgista, pois o
próprio Borges de Medeiros, em vários momentos se viu numa encruzilhada,
principalmente quando sua oposição estava como situação no município em todos
esses anos (1900-1924).
A questão política em Santo Ângelo, no período de 30, tem algumas
peculiaridades típicas da região, como manutenção da estrutura coronelística
compondo redes de relações de poder entre a elite local e estadual, utilização da
imprensa, público e privado confundem-se embora os mecanismos de poder
utilizados por Bráulio foram basicamente os mesmos que os outros coronéis do
Brasil.
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